
 

 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2020ko URTARRILA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Urtarrilean, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 8,7 hazi da aurreko urteko 

hilabete berarekin alderatuta, 830,5 milioi eurora iritsi da eta. 2019ko hil berean 764,2 

milioi bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 66,3 milioiko eta % 10,2ko aldea dago 

ekitaldirako aurreikusitako guztizko zenbatekoarekin. Zenbateko hori 8.141,1 milioi euro 

izan da. 

Hilabete honetan Estatuarekiko doikuntzarik ez dagoenez, kudeaketa propioaren bidez 

lortutako diru-bilketa ehuneko berean igo da, hau da, % 8,7 egin du gora. Foru aldundien 

arteko lehenengo doikuntzak ere ez dira apirilera arte egiten. 

 

                                          URTARRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 8 3 0.53 8 ,4 764.23 5,4 66.3 03 ,0 8 ,7

FFAAen barneko doikuntza g uztira 0,0 0,0 0,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 83 0.53 8,4 764.23 5,4 66.3 03 ,0 8,7

Guztizko doikuntza Estatuarekin 0,0 0,0 0,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 83 0.53 8,4 764.23 5,4 66.3 03 ,0 8,7

Gauzatze-ehunekoa 10,2% 9,7%
 

 

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

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 895,3 milioi eurokoa izan 

da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 5,8 gehiago, izan ere, orduan 846,5 milioi 

bildu ziren. Bestalde, itzulketak % 21,3 murriztu dira, iazko 82,3 milioietatik gaur egungo 

64,7 milioietara igaroz. Bi alderdi horiek batera % 8,7ra igo dute zerga-bilketa likidoa. 
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                                          URTARRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 8 95.28 3 ,3 8 46.516,8 48 .766,6 5,8

Itzulitakoak -64.745,0 -8 2.28 1,4 17.53 6,4 -21,3

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 83 0.53 8,4 764.23 5,4 66.3 03 ,0 8,7
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

% 5,5 egin du gora, 653,2 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergetan 171,9 milioi eurokoa 

izan da diru-bilketa, % 21,6ko igoerarekin. Hori eragin dute diru-bilketa gordinak (% 16,2) 

zein itzulketen igoera sotilak (% 2,8). Tasak eta beste diru-sarrerak % 37,5 hazi dira; izan ere 

5,4 milioikoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 3,9 milioikoak izan ziren. 

 

                                                                                     URTARRILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 %

Zuzeneko zergak 658.493,4 643.331,0 2,4 5.243,7 24.330,4 -78,4 653.249,6 619.000,6 5,5

PFEZa 607.880,4 596.470,5 1,9 4.115,2 17.641,8 -76,7 603.765,1 578.828,7 4,3

Sozietateen gaineko zerga 39.374,2 36.647,2 7,4 774,2 6.375,8 -87,9 38.600,0 30.271,4 27,5

Gainerako zuzeneko zergak 11.238,8 10.213,3 10,0 354,3 312,9 13,2 10.884,5 9.900,4 9,9

Zeharkako zergak 231.302,4 199.119,6 16,2 59.387,9 57.793,1 2,8 171.914,5 141.326,6 21,6

BEZa 103.110,1 73.154,8 40,9 59.274,3 57.730,7 2,7 43.835,8 15.424,2 184,2

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zerga bereziak 115.143,7 109.031,8 5,6 64,3 0,0 ##### 115.079,4 109.031,8 5,5

Gainerako zeharkako zergak 13.048,6 16.933,0 -22,9 49,3 62,4 -21,1 12.999,3 16.870,6 -22,9

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 5.487,6 4.066,1 35,0 113,3 157,9 -28,2 5.374,3 3.908,2 37,5

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 895.283,3 846.516,8 5,8 64.745,0 82.281,4 -21,3 830.538,4 764.235,4 8,7

Doikuntzak Estatuarekin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doikuntzak BEZa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doikuntzak Zerga bereziak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 895.283,3 846.516,8 5,8 64.745,0 82.281,4 -21,3 830.538,4 764.235,4 8,7
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a) PFEZ 

Aurreko urteko urtarrilekoaren aldean, PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 4,3 hazi da; 

zerga-bilketa gordina % 1,9 hazi delako. Horri batu behar zaio itzulketen jaitsiera, 17,6 

milioitik 4,1 milioira pasa dira eta. Osagai desberdinek bilakaera desberdina izan dute. Hala, 

zenbateko positiboak azaldu dituzte honako hauek: lan-erendimenduen gaineko atxikipenek 

(% 6,6), ondare irabazien gainekoek (zenbaki positiboetara igaro dira: +5,3 milioi orain eta -

3,1 milioi duela urtebete) eta jarduera profesionalen, enpresakoen edo artistikoen 

ordainketa zatikatuek (% 3,2). Dena den, murriztu egin da sarien gaineko karga berezia. 

Horrek aurreko ekitaldian (29,2 milioi) baino 15 aldiz gutxiago bildu du (2,0 milioi). Kapital 

higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak ere murriztu dira (%-0,1). Bestalde, kuota 

diferentzialaren emaitza negatiboa da (-0,2 milioi orain, -7,0 duela urtebete), 1,4 milioikoak 

izan diren itzulketen jaitsiera dela eta. Itzulketak, 2019ko urtarrilean, 12,6 milioi eurora 

iritsi ziren. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zergaren kuota diferentziala %34,8 jaitsi da, diru-bilketa gordina txikiagoa izan da eta (5,0 

milioi orain, 8,0 milioi 2019an). Itzulketen murrizketa ez da oso nabarmena izan. Gainerako 

zerga-figurak kontuan hartuta, aurreko epigrafean aipatu da zergaren diru-bilketa % 27,5 

igo dela, 2019ko urtarrilean jasotako 30,3 milioietatik ekitaldi honetako 38,6 milioietara 

iritsiz. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zeharkako gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 9,9 hazi da lehenengo hilabete 

honetan. Izan ere, aurreko urteko 9,9 milioietatik 10,9 milioira igo da aurten. 

 

d) BEZa 

Zenbatekoaren ikuspuntutik zifra esanguratsua ez bada ere, BEZaren bidezko diru-bilketa 

% 184,2 hazi da, 15,4 milioi eurotik ekitaldi honetan bildutako 43,8 milioi eurotara igaroz. 

Eboluzio positiboaren arrazoia da diru-bilketa gordina %40,9 handiagoa izan dela; hala, 

73,2 milioi eurotik 103,1 milioira pasa da, itzulketak %2,7 igo diren arren. 

 

e) Zerga bereziak 

Zerga berezien diru-bilketa %5,5 igo da; izan ere, igo egin dira hidrokarburoena (%5,3), 

alkoholena (%48,0) eta tabakogaiena (%12,1). Diru-bilketa murriztu da, aldiz, 

elektrizitatearen (%-8,0) eta garagardoaren (%-5,9) gaineko zergetan. 
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f) Zeharkako gainerako zergak 
 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 22,9 jaitsi dira. Zehazki, hazi egin 

dira aseguru primen gaineko zerga (% 2,6), joko jardueren gainekoa (%83,7) eta berotegi 

efektuko gas fluordunen gainekoa (%4,3). Aldiz, bilketa txikiagoa izan dute Ondare 

Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergak (%43,4 eta %2,1, 

hurrenez hurren, zerga-egitate bakoitzean) eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zergak. 

Azken horrek %23,5 egin du behera. 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Joko tasek %5,7ko igoera izan dute, batez ere makina eta aparatu automatikoen gain 

ezarritakoaren ondorioz (%240,2). Bestalde, III. kapituluko gainerako kontzeptuei 

dagokienez, igo egin dira berandutze interesak (% 42,8) zein zerga-zehapenak (%132,7), eta 

jaitsi egin dira premiamendu-errekarguak (%-2,9). 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Aurrean esan denez, apirilera arte ez dira egingo urteko lehenengo doikuntzak. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldia: urtarrila / 2020 

Periodo: enero / 2020 

 

 


