
 

 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2019KO URRIA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Urrian, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 2,8 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin konparaturik, 7.096,9 milioi eurora iritsi baita. 2018ko hil berean 6.902,9 milioi bildu 

ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 194,0 milioiko eta % 90,2ko igoera dago ekitaldirako 

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

Kudeaketa propioagatik eskuratutako diru-sarrerak % 2,6 areagotu dira; Estatutik jasotako 

doikuntzak, berriz, % 5,6. 

Barne-doikuntzei dagokienez, hirugarren hiruhilekoari dagokion ordainketa egin ostean, 

Bizkaiak 1.044,4 milioi euro ordaindu dizkie Araba eta Gipuzkoari; horrek esan nahi du aurreko 

ekitaldiarekin alderatuta % 13,1 (121,3 milioi) hazi dela zenbateko hori eta, hori horrela, ia 

aurreko ekitaldi osoan ordaindutako zenbatekora (1.096,9 euro) iritsi da. Arabarentzako 

ordainketak8,4 milioi gehiagokoak izan dira (% 3,7 hazi dira), eta Gipuzkoarentzako 

ordainketak, berriz, 112,9 milioi gehiagokoak (% 16,3ko hazkundea). 

 

                                          URRIAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 7.576.3 60,6 7.290.8 16,0 28 5.544,6 3 ,9

FFAAen barneko doikuntza g uztira -1.044.402,1 -923 .056,8 -121.3 45,2 13 ,1

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 6.53 1.958,6 6.3 67.759,2 164.199,4 2,6

Guztizko doikuntza Estatuarekin 564.947,5 53 5.124,9 29.8 22,6 5,6

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 7.096.906,1 6.902.884,1 194.022,0 2,8

Gauzatze-ehunekoa 90,2% 93 ,0%
 

 



     

2 

 

b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 8.747,2 milioi eurokoa izan 

da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 4,4 gehiago, izan ere, orduan 8.381,2 milioi 

bildu ziren. Bestalde, itzultzeak % 10,0 areagotu dira (+201,8 milioi euro). Bi alderdi horiek 

batera % 2,6ra igo dute zerga-bilketa likidoa, aipatu bezala. 

                                          URRIAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 8 .747.194,5 8 .3 8 1.225,1 3 65.969,5 4,4

Itzulitakoak -2.215.23 5,9 -2.013 .465,9 -201.770,1 10,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 6.53 1.958,6 6.3 67.759,2 164.199,4 2,6
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bidezko diru-bilketa likidoak, aurreko ekitaldian lortutakoaren aldean, % 0,3 

egin du gora, 3.598,9 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, berriz, 

2.878,2 milioi eurokoa izan da eta % 5,5 igo da. Tasak eta beste diru-sarrerak % 3,1 areagotu 

dira; izan ere, 54,8 milioikoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 53,2 milioikoak izan ziren. 

 

                                                                                     URRIAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Zuzeneko zergak 4.087.054,6 4.037.272,0 1,2 488.162,3 449.933,1 8,5 3.598.892,3 3.587.339,0 0,3

PFEZa 2.989.663,8 2.827.701,8 5,7 455.877,4 397.700,3 14,6 2.533.786,4 2.430.001,6 4,3

Sozietateen gaineko zerga 914.434,0 994.007,4 -8,0 15.787,2 3.624,1 335,6 898.646,9 990.383,2 -9,3

Gainerako zuzeneko zergak 182.956,8 215.562,9 -15,1 16.497,8 48.608,7 -66,1 166.459,1 166.954,2 -0,3

Zeharkako zergak 4.603.453,2 4.289.422,1 7,3 1.725.217,6 1.562.200,7 10,4 2.878.235,6 2.727.221,3 5,5

BEZa 3.190.638,9 3.023.925,9 5,5 664.472,9 626.648,8 6,0 2.526.166,0 2.397.277,1 5,4

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 605.221,4 532.406,4 13,7 -605.221,4 -532.406,4 -13,7

Zerga bereziak 1.273.825,5 1.126.062,3 13,1 453.032,1 396.688,1 14,2 820.793,3 729.374,2 12,5

Gainerako zeharkako zergak 138.988,8 139.433,8 -0,3 2.491,1 6.457,5 -61,4 136.497,7 132.976,3 2,6

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 56.686,7 54.530,9 4,0 1.856,0 1.332,0 39,3 54.830,7 53.198,9 3,1

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 8.747.194,5 8.381.225,1 4,4 2.215.235,9 2.013.465,9 10,0 6.531.958,6 6.367.759,2 2,6

Doikuntzak Estatuarekin 765.627,3 721.554,4 6,1 200.679,8 186.429,5 7,6 564.947,5 535.124,9 5,6

Doikuntzak BEZa 717.343,8 674.863,9 6,3 9.014,6 11.807,8 -23,7 708.329,1 663.056,1 6,8

Doikuntzak Zerga bereziak 48.283,5 46.690,5 3,4 191.665,1 174.621,7 9,8 -143.381,6 -127.931,2 -12,1

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 9.512.821,8 9.102.779,5 4,5 2.415.915,7 2.199.895,3 9,8 7.096.906,1 6.902.884,1 2,8  
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a) PFEZ 

PFEZen diru-bilketa likidoa % 4,3 areagotu da iazko urriarekiko; izan ere, diru-bilketa gordina 

% 5,7 gehitu zen, eta itzultzeak modu iraunkorrean igo ziren % 14,6ra 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 (% 41,2) mantendu du; bien bitartean, lan-atxikipenek goranzko bilakaerarekin 

jarraitzen dute eta beren bilakaera positiboa (% 5,6) berretsi dute, lanbide, enpresa edo arte 

jarduerengatik ordainketa zatikatuek igoera (% 3,7) mantendu dute eta kapital 

higiezinarengatik atxikipenak ia ez dira aldatu (% 1,2), aurreko ekitaldian gertatutakoaren 

aurrean. Aitzitik, joera negatiboa atzeman da kapital higigarriaren errendimenduen gaineko 

atxikipenetan (–% 23,4) eta ondare-irabazien gaineko atxikipenetan (–% 37,9 murriztu dira). 

Kuota diferentzialaren emaitza ere negatiboa da; zehazki, –158,6 milioi eurokoa. Iaz, aldiz, 

–143,3 milioi eurokoa izan zen. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateei buruzko kuota diferentziala % 7,7 jaitsi da, diru-bilketa gordina txikiagoa izan 

delako. Izan ere, 2018. urteko kanpainan dagoeneko zenbatekoa jaso denean eta estatu- eta 

foru-araudiaren pean enpresen konturako ordainketak egin direnean, % 6,9 gutxitu da eta 

789,8 milioi bildu dira. Horrez gain, ekitaldiaren une honetan esangarria ez izan arren, 

itzultzeen bolumena gehitu da 3,4 milioitik 10,3 milioira. Aurreko epigrafean aipatutako 

gainerako zerga-figurak kontuan hartuta, zergaren diru-bilketa % 9,3 murriztu da, 2018ko 

urrian jasotako 990,4 milioietatik ekitaldi honetako 898,6 milioietara iritsiz. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 0,3 jaitsi da urrira arte. Izan ere, 

aurreko urteko 167,0 milioietatik aurtengo 166,5 milioietara pasa da. Ez-egoiliarren 

errentaren gaineko zergaren 12,1 milioi euroko hazkundea nabarmentzen da (ia aurreko 

ekitaldiko diru-bilketa hirukoiztuz); bai eta oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergarena ere 

(% 0,9). Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergan % 0,2ko jaitsiera txikia gertatu da. 

Era berean, ondarearen gaineko zergak (–% 7,5) 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 11,4 milioitik 4,6 milioira pasa zen, Arabako eta Gipuzkoako 

Aldundien alde doikuntza egin ostean). 

 

d) BEZa 

BEZaren bidezko diru-bilketa % 5,4 igo da, eta 2018ko urrira arteko 2.397,3 milioi euroetatik 

ekitaldi honetan bildutako 2.526,2 milioi eurotara igaro da. Diru-bilketa gordina % 5,5ekoa izan 

da, eta itzulketen % 6,0ko igoerarekin batera, % 5,4an kokatzen den diru-bilketa likidoaren 
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hazkundea ezartzen du. Figura horrengatiko barne doikuntzak, bestalde, beste lurraldeei 

egindako ordainketen % 13,7ko gehikuntza ekarri dute: 605,2 milioi euro ordaindu dira, eta 

aurreko urtean 532,4 milioi ordaindu ziren. 

 

e) Zerga bereziak 

Bestalde, zerga berezien bidezko diru-bilketa % 12,5 hazi da eta digitu positiboak azaltzen dira 

fabrikazioko zerga-figura garrantzitsuenetan: hidrokarburoena (% 16,0), tabakogaiena (% 2,0), 

eta alkoholarena (38,3%). Nolanahi ere, garagardoaren gaineko zergaren eta elektrizitatearen 

gaineko zerga bereziaren diru-bilketak % 29,2 eta % 3,9 jauzi dira, hurrenez hurren.  

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurek, 136,5 milioi eurorekin, % 2,6an gainditu du 

aurreko ekitaldiko diru-bilketa urrira arte. Zehazki, ondare eskualdaketen gaineko zergaren 

diru-bilketa, ondare-eskualdaketak zerga-oinarriari dagokiona, jaitsi egin da (–% 0,2); Egintza 

Juridiko Dokumentatuei dagokiena, berriz, % 2,5 hazi da. Era berean, hazi egin da zenbait 

garraiobideren gaineko zerga (% 12,4). Aitzitik, murriztu egin dira aseguru primen gaineko 

zerga (–% 1,6), joko jardueren gaineko zerga (–% 0,3) eta berotegi efektuko gas fluordunen 

gaineko zerga (–% 33,6). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren tasak % 2,1 jaitsi dira, txartelak eta beste apustu batzuk igo egin dira eta (% 3,9). 

Bada, ez da nahikoa makina eta aparatu automatikoen (–% 3,5) eta bingo jokoaren (–% 1,5) 

gaineko tasen jaitsierak konpentsatzeko. Bestalde, premiamenduaren gainordainak (% 7,5) eta 

berandutze-interesak (% 16,3) igo dira; bien bitartean, zehapenek % 7,6ko beherakada izan 

dute. 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Urrian zehar, balio erantsiaren gaineko zergarengatiko eta zerga bereziengatiko Estatuarekiko 

doikuntzei dagozkien zenbatekoak likidatu dira. Lehenengoari dagokionez, jasotako 

zenbatekoa % 6,8 hazi da (hots, aurreko urrian baino 45,3 gehiago) eta honela banatzen da: 

35,4 milioi inportazioen kontzeptuarengatik (+% 8,3) eta 9,9 milioi gehiago barne-eragiketetan 

(+% 4,2).   Zerga bereziei dagokienez, ordainketa garbiak 15,5 milioi hazi egin dira aurreko 

ekitaldiarekin alderatuta (% 12,1), hidrokarburoen gaineko zerga bereziarengatik 

ordaindutako doikuntza hazi egin delako (8,1 milioi) eta tabakogaien gaineko zergarengatik 

jasotakoa jaitsi delako (–11,9 milioi); hori, zati batean, alkoholaren gaineko zergari dagokion 5,9 

milioiko igoerarekin konpentsatzen da. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-urria 

Periodos: enero-octubre 

 

 

 


