
 

 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2019KO AZAROA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

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

berarekin konparaturik, 7.649,8 milioi eurora iritsi baita. 2018ko hil berean 7.443,4 milioi bildu 

ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 206,4 milioiko eta % 97,2ko 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, aurreko hilabetean metatutako datuei eutsi zaie, hirugarren 

hiruhilekoari dagokion ordainketa egin eta gero. Horrela, Bizkaiak 1.044,4 milioi ordaindu dizkie 

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

gehikuntza % 13,1ekoa izan da (121,3 milioi). Arabaren aldeko ordainketak 8,4 milioi 

gehiagokoak izan dira (% 3,7 hazi dira), eta Gipuzkoarentzako ordainketak, berriz, 112,9 milioi 

gehiagokoak izan dira (% 16,3ko hazkundea). 

 

                                     AZAROAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 8 .129.273 ,3 7.8 3 1.3 03 ,0 297.970,3 3 ,8

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 7.084.871,2 6.908.246,2 176.625,0 2,6

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 7.649.818,7 7.443 .3 71,1 206.447,7 2,8

Gauzatze-ehunekoa 97,2% 100,2%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzultzeak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 9.464,4 milioi eurokoa izan 

da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 4,6 gehiago; izan ere, orduan 9.051,1 milioi 

bildu ziren. Bestalde, itzultzeak % 11,0 areagotu dira (+236,7 milioi). Bi inguruabar horiek 

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

                                AZAROAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 9.464.3 95,0 9.051.096,0 413 .299,0 4,6

Itzulitakoak -2.3 79.523 ,8 -2.142.8 49,9 -23 6.673 ,9 11,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 7.084.871,2 6.908.246,2 176.625,0 2,6
 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bidezko diru-bilketa likidoak, aurreko ekitaldian lortutakoaren aldean, % 1,4 

egin du gora, 3.933,0 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, berriz, 

3.093,2 milioi eurokoa izan da; hau da, % 4,1 igo da. Tasak eta beste diru-sarrerak % 3,1 

areagotu dira; izan ere, 58,7 milioikoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 56,9 milioikoak izan 

ziren. 
 

                                                              AZAROAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Zuzeneko zergak 4.430.488,7 4.339.635,5 2,1 497.485,8 460.062,3 8,1 3.933.002,8 3.879.573,2 1,4

PFEZa 3.300.060,4 3.075.933,6 7,3 460.160,9 402.732,2 14,3 2.839.899,5 2.673.201,4 6,2

Sozietateen gaineko zerga 928.030,5 1.032.861,0 -10,1 19.573,6 4.435,1 341,3 908.457,0 1.028.425,8 -11,7

Gainerako zuzeneko zergak 202.397,7 230.841,0 -12,3 17.751,4 52.895,0 -66,4 184.646,3 177.946,0 3,8

Zeharkako zergak 4.973.020,9 4.652.993,6 6,9 1.879.814,5 1.681.230,0 11,8 3.093.206,4 2.971.763,6 4,1

BEZa 3.411.089,1 3.253.404,1 4,8 818.259,7 745.214,9 9,8 2.592.829,4 2.508.189,3 3,4

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 1.410.673,8 1.247.468,7 13,1 453.744,2 396.716,3 14,4 956.929,5 850.752,4 12,5

Gainerako zeharkako zergak 151.258,1 152.120,8 -0,6 2.589,1 6.892,4 -62,4 148.669,0 145.228,3 2,4

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 60.885,4 58.466,9 4,1 2.223,4 1.557,6 42,7 58.662,0 56.909,3 3,1

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 9.464.395,0 9.051.096,0 4,6 2.379.523,8 2.142.849,9 11,0 7.084.871,2 6.908.246,2 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 10.230.022,3 9.772.650,4 4,7 2.580.203,6 2.329.279,4 10,8 7.649.818,7 7.443.371,1 2,8  
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a) PFEZ 

PFEZen diru-bilketa likidoa % 6,2 handitu da iazko azaroarekin alderatuta; izan ere, diru-

bilketa gordina % 7,3 gehitu zen, eta itzultzeak modu iraunkorrean igo ziren % 14,3ra iritsi arte. 

Azken horien artean sartzen dira ekitaldi honetan amatasunagatik eta aitatasunagatik 

emandako laguntzari dagozkion ordainketak. 

Osagaien bilakaera desberdinari eutsi zaio. Hala, sarien gaineko zerga bereziak hazkunde 

handiari (% 41,2) eutsi dio, eta lan-atxikipenek bilakaera positiboa izaten jarraitzen dute, eta 

orain arteko bilakaera positiboa hobetu dute (% 7,5). Jarduera profesionalen, enpresa-

jardueren edo jarduera artistikoen ordainketa zatikatuak % 3,7ko hazkundeari eutsi diote, eta 

kapital higiezinaren atxikipenak ez dira ia aldatu (% 1,2), aurreko ekitaldian ez bezala. Aitzitik, 

joera negatiboa atzeman da kapital higigarriaren errendimenduen gaineko atxikipenetan 

(–% 24,1) eta ondare-irabazien gaineko atxikipenetan (% 35,0 murriztu dira). Kuota 

diferentzialak, halaber, -44,5 milioiko emaitza negatiboa izan du, aurreko urteko -39,5 milioi 

euroekin alderatuta, ekitaldi honetako kanpainaren bigarren ordainketa kontabilizatu eta gero. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen gaineko kuota diferentziala % 10,5 jaitsi da, diru-bilketa gordina txikiagoa izan 

delako. Izan ere, 2018. urteko kanpainaren diru-sarrera egin denean eta estatu- eta foru-

araudiaren mende dauden enpresen konturako ordainketak egin direnean (abendukoa izan 

ezik), % 9,4 gutxitu da eta 797,6 milioi bildu dira. Horrez gain, itzultzeen bolumena handitu da 

aurreko ekitaldiko 4,1 milioitik 13,5 milioira. Aurreko epigrafean aipatutako gainerako zerga-

figurak kontuan hartuta, zergaren diru-bilketa % 11,7 murriztu da; hau da, 2018ko azaroan 

jasotako 1.028,4 milioietatik ekitaldi honetako 908,5 milioira igaro da. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 3,8 hazi da azarora arte. Izan ere, 

aurreko urteko 177,9 milioietatik aurtengo 184,6 milioietara igo da. Ez-egoiliarren errentaren 

gaineko zergaren % 251,3ko hazkundea nabarmendu behar da (ia aurreko ekitaldiko diru-

bilketa laukoiztuz), bai eta oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergarena ere (% 3,6). Kreditu-

erakundeetako gordailuen gaineko zergan % 7,3ko jaitsiera 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 17,3 

milioitik 14,0 milioira pasa zen, Arabako eta Gipuzkoako Aldundien alde doikuntza egin ostean). 

 

d) BEZa 

BEZaren bidezko diru-bilketa % 3,4 igo da, eta 2018ko azarora arteko 2.508,2 milioi euroetatik 

ekitaldi honetan bildutako 2.592,8 milioi eurotara igaro da. Diru-bilketa gordina % 4,8koa izan 

da, eta itzulketen % 9,8ko igoerarekin batera, % 3,4an kokatzen den diru-bilketa likidoaren 

hazkundea ezarri du. Hilabete honetan doikuntzarik egon ez denez, zerga-figura honen barne-
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doikuntzari dagozkion ordainketek %13,7ko hazkundeari eutsi diote, eta 605,2 milioi eurora 

iritsi dira, aurreko urtean ordaindutako 532,4 milioiekin alderatuta. 

 

e) Zerga bereziak 

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

fabrikazioko zerga-figura garrantzitsuenetan: hidrokarburoena (% 15,9), tabako-laboreena 

(% 1,9) eta alkoholarena (% 35,3). Aitzitik, garagardoaren gaineko zerga-bilketa eta 

elektrizitatearen gaineko zerga bereziarena, hurrenez hurren, % 33,2 eta % 7,2 jaitsi dira. 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurek, 148,7 milioi eurorekin, % 2,4an gainditzen dute 

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

ondare-eskualdaketak zerga-oinarriari dagokiona, jaitsi egin da (–% 0,5); Egintza Juridiko 

Dokumentatuei dagokiena, berriz, % 1,1 hazi da. Era berean, hazi egin da zenbait 

garraiobideren gaineko zerga (% 13,0). Aitzitik, murriztu egin dira aseguru primen gaineko 

zerga (–% 0,9), joko jardueren gaineko zerga (–% 0,5) eta berotegi efektuko gas fluordunen 

gaineko zerga (–% 33,3). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

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

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

gaineko tasen jaitsierak konpentsatzeko. Bestalde, premiamenduaren gainordainak (% 5,6) eta 

berandutze-interesak (% 7,9) igo dira, bai eta zehapenak ere, % 4,1. 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Azaroan zehar ez dira likidatu balio erantsiaren gaineko zergatatik eta zerga bereziengatik 

estatuko doikuntzei dagozkien zenbatekoak; beraz, urriko hilabete amaieran metatutako 

zenbatekoei eutsi zaie. Lehenengoari dagokionez, jasotako zenbatekoa % 6,8 hazi da (hots, 

aurreko azaroan 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 

berezien doikuntzei dagokienez, ordainketa garbiak 15,5 milioi hazi dira aurreko ekitaldiarekin 

alderatuta (% 12,1), hidrokarburoen gaineko zerga bereziarengatik ordaindutako doikuntza 

hazi egin delako (8,1 milioi) eta tabako-laboreen 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-azaroa 

Periodos: enero-noviembre 

 

 
 


