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I. ZIFRA OROKORRAK 

a) Guztizko bilketa likidoa 

Irailean, zerga itunduen bidez metatutako diru-bilketak % 4,1eko hazkundea izan du aurreko 

urteko aldi berarekin alderatuta, eta 6.134,8 milioi eurora iritsi da, baina 2018ko hilabete 

berean 5.893,4 milioikoa izan zen. Horrek esan nahi du bilketa likidoa 241,4 milioi handitu dela, 

eta ekitaldirako aurrekontuan jasotako kopuru osoaren % 78,0 dela, 7.868,3 milioi euro. 

Kudeaketa propioaren bidez lortutako diru-bilketak % 3,6 egin du gora, eta Estatutik jasotako 

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

Barne-doikuntzei dagokienez abuztuko txostenean aipatutako egoera mantentzen da, iraila 

Lurralde Historikoen arteko transferentziarik egiten ez den hilabetea baita. Azken batean, 

Bizkaiak 642,1 milioi euroko ordainketa egin du Araba eta Gipuzkoako lurraldeen alde, aurreko 

ekitaldian baino % 6,7 gehiago (40,5 milioi). Arabaren aldeko ordainketak 2,7 milioi hazi dira 

(% 1,6) eta Gipuzkoarenak 37,8 milioi (% 8,7). 

 

 

                                          IRAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 6.417.905,3 6.177.211,6 240.693 ,7 3 ,9

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 5.775.843 ,1 5.575.687,1 200.156,0 3 ,6

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 6.13 4.826,1 5.893 .404,3 241.421,8 4,1

Gauzatze-ehunekoa 78,0% 79,4%
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b) Zerga-bilketa gordina eta kudeaketa propioagatiko itzulketak 

Kudeaketa propioaren bidez itundutako zergen bilketa gordina 7.517,8 milioi eurokoa izan da, 

eta horrek esan nahi du % 4,7ko igoera izan dela hilabete berean urtebete lehenago lortu 

zenarekin alderatuta (7.182,0 milioi). Bestalde, itzulketak % 8,4 igo dira (+135,6 milioi). Bi 

egoera horiek uztartuta, kudeaketa propioaren bidezko diru-bilketa likidoaren hazkundea 

% 3,6ra igo da. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIENEN BILAKAERA 

Zerga zuzenen bidezko bilketa likidoa % 0,6 handitu da aurreko ekitaldiarekiko, 2.942,0 milioi 

euroko zenbatekoarekin. Zeharkako zergena 2.783,9 milioikoa izan da, hau da, % 7,0ko igoera. 

Tasak eta bestelako diru-sarrerak % 4,2 hazi dira, 49,9 milioira iritsiz, aurreko ekitaldian 47,9 

milioikoak izan ziren arren. 
 

 

                                           IRAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 7.517.78 3 ,9 7.18 2.043 ,5 3 3 5.740,5 4,7

Itzulitakoak -1.741.940,9 -1.606.3 56,4 -13 5.58 4,4 8 ,4

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 5.775.843 ,1 5.575.687,1 200.156,0 3 ,6

                                                                                     IRAILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Zuzeneko zergak 3.420.296,7 3.357.843,5 1,9 478.336,2 432.577,6 10,6 2.941.960,5 2.925.265,9 0,6

PFEZa 2.543.585,0 2.402.726,9 5,9 450.455,0 386.446,4 16,6 2.093.130,0 2.016.280,6 3,8

Sozietateen gaineko zerga 701.920,5 745.649,1 -5,9 15.417,1 3.165,1 387,1 686.503,4 742.484,0 -7,5

Gainerako zuzeneko zergak 174.791,2 209.467,5 -16,6 12.464,1 42.966,2 -71,0 162.327,0 166.501,3 -2,5

Zeharkako zergak 4.045.743,7 3.775.037,7 7,2 1.261.806,0 1.172.527,8 7,6 2.783.937,7 2.602.509,8 7,0

BEZa 2.774.203,4 2.617.744,2 6,0 612.116,6 565.814,8 8,2 2.162.086,8 2.051.929,4 5,4

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 1.144.175,0 1.029.612,1 11,1 299.657,6 260.518,7 15,0 844.517,4 769.093,4 9,8

Gainerako zeharkako zergak 127.365,3 127.681,4 -0,2 2.135,6 4.533,5 -52,9 125.229,7 123.147,9 1,7

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 51.743,5 49.162,3 5,3 1.798,6 1.251,0 43,8 49.944,8 47.911,3 4,2

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 7.517.783,9 7.182.043,5 4,7 1.741.940,9 1.606.356,4 8,4 5.775.843,1 5.575.687,1 3,6

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 8.036.764,5 7.659.293,9 4,9 1.901.938,4 1.765.889,6 7,7 6.134.826,1 5.893.404,3 4,1
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a) PFEZ 

PFEZaren bilketa likidoa % 3,8 igo da aurreko urteko irailarekin alderatuta, bilketa gordina 

% 5,9 handitu baita, eta itzulketak, berriz, % 16,6 nabarmena, horien artean, ekitaldi honetan 

amatasun- eta aitatasun-prestazioari buruz egindako ordainketak sartzen dira. 

Osagaien bilakaera desberdinari eutsi zaio, eta hazkunde handia izan du sarien gaineko karga 

bereziak (% 48,6); aldiz, laneko atxikipenek bilakaera positiboa berretsi dute (% 5,2), jarduera 

profesional, enpresarial edo artistikoen zatikako ordainketek beren tonu onari eutsi di ote 

(% 4,5) eta kapital higiezinaren atxikipenak apenas aldatu dira (% 1,3). Joera negatiboa kapital 

higigarriaren etekinen gaineko atxikipenetan dago (% -25,0), bai eta ondare-irabazietan ere, 

% 23,4 murrizten baitira. Kuota diferentzialak ere -157,4 milioiko emaitza negatiboa izan du, 

eta aurreko urtean -137,2 milioikoa izan zen. 

 

b) Sozietateen gaineko Zerga  

Sozietateen kuota diferentzialak % 5,5 egin du behera, diru-bilketa gordina txikiagoa izan 

delako (2018ko kanpainako diru-sarrera egin ondoren, % 4,3 jaitsi da eta 593,3 milioikoa da), 

bai eta itzulketen bolumena ere (aurreko ekitaldian 2,9 milioitik 9,9 milioira igo da). Aurreko 

epigrafean aipatutako gainerako zerga-figurak kontuan hartuta, zergaren bilketa % 7,5 

murriztu da, 2018ko irailean lortutako 742,5 milioietatik ekitaldi honetan lortutako 686,5 

milioietara. 

 

c) Zuzeneko gainerako zergapetzea 

Zuzeneko zergapetzearen gainerako figurei dagokienez, haien bilketa likidoa % 2,5 murriztu da 

irailera arte, aurreko urteko 166,5 milioietatik gaur egungo 162,3 milioietara pasatuz. 

Nabarmentzekoa da Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren igoera (8,7tik 18,6 milioira) 

eta Kreditu-erakundeetako Gordailuen gaineko Zergaren % 0,2ko jaitsiera txikia. Era berean, 

Ondarearen gaineko Zerga (% -7,5), Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga (% -3,0) eta 

Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren gaineko Zerga (horien sortzapena abenduaren 18ko 

4/2018 Foru Dekretu Arauemailearen bidez eten zen, iazko azken hiruhilekoan eta aurtengo 

lehenengoan) indargabetu egin ziren (haien bilketa 13,7tik 7,3ra igaro zen, Arabako eta 

Gipuzkoako Aldundien aldeko doikuntza egin ondoren. 

 

d) BEZ 

BEZaren bilketa % 5,4 handitu da: 2.051,9 milioi euro bildu ziren 2018ko irailera arte, eta 

2.162,1 milioi bildu dira ekitaldi honetan. Bilakaerari dagokionez, bilketa gordina % 6,0 

handiagoa izan da, eta itzulketen igoera % 8,2koa izan da. Horren ondorioz, bilketa likidoaren 

hazkundea % 5,4koa izan da. Aurreko hileko txostenean adierazi genuen bezala, zerga-figura 

horrengatik egindako barne-doikuntzak berekin ekarri du beste lurraldeei egindako 

ordainketak % 1,8 handitzea, 347,9 milioi euro izan baitira, aurreko urtean ordaindutako 341,7 

milioien aldean. 
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e) Zerga Bereziak 

Zerga bereziek, bestalde, % 9,8 egin dute gora bilketan, eta digitu positiboak izan dituzte 

fabrikazio-zerga garrantzitsuenetan: hidrokarburoei (% 12,1), tabako-laboreei (% 1,3) eta 

alkoholei (% 33,8) dagozkienak. Hala ere, garagardoaren eta Elektrizitatearen gaineko Zerga 

Bereziaren bilketak % 24,1 eta % 4,7 egin du behera, hurrenez hurren. 

 

f) Zeharkako gainerako zergapetzeak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurek, 125,2 milioi eurorekin, % 1,7 gainditu dute 

aurreko ekitaldian bildutakoa. Zehazki, Ondare-eskualdaketen eta Egintza Juridiko 

Dokumentatuen gaineko Zergak (% 0,2 eta % 4,4, hurrenez hurren) eta Garraiobide Jakin 

Batzuen gaineko Zergak (% 13,7) gora egin dute, eta bilketa murriztu egin da Aseguru-primen 

gaineko Zerga (% -2,4), Joko-jardueren gaineko Zerga (% -6,5) eta Berotegi Efektuko Gas 

Fluordunen gaineko Zergaren (% -34,9) kasuetan. 

 

g) ) Tasak eta bestelako diru-sarrerak 

Joko-tasek % 0,9ko beherakada izan dute, txartelen eta beste apustu batzuen igoera dela eta 

(% 4,0), eta horrek ez ditu konpentsatzen makinek eta aparatu automatikoek eta bingo-jokoak 

dituzten beherakadak (% -1,6). Bestalde, premiamendu-errekarguek (% 11,7) eta berandutze-

interesek (% 13,2) gora egin dute, eta zehapenak % 2,4 murriztu dira. 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Irailean ez da transferentziarik egin Estatuarekiko doikuntzen kontzeptuan, eta, beraz, aurreko 

hilabetearen amaieran indarrean zegoen egoerari eusten zaio; izan ere, BEZaren bilketari 

dagozkionak % 9,3 hazi dira aurreko urtearekin alderatuta, eta Fabrikazioko Zerga Berezien 

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

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-iraila 

Periodos: enero-septiembre 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


