
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2020KO OTSAILA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Otsailera arte zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 5,5 hazi da aurreko urteko 

epe berarekin konparaturik, 1.724,6 milioi eurora iritsi baita. 2019ko hil berean 1.634,3 

milioi bildu ziren. Horrek esan nahi du bilketa garbian egondako aldea 90,2 milioikoa dela 

eta ekitaldirako aurrekontuan aurreikusitako zenbateko osoaren % 21,2 (zenbateko oso 

hori 8.141,1 milioi eurokoa da). 

Urtarrilean estatuarekiko doikuntzarik ez dagoenez, kudeaketa propioaren bidez lortutako 

diru-bilketa portzentaje berean igo da; hau da, % 5,5 egin du gora. Foru aldundien arteko 

lehenengo doikuntzak ere ez dira apirilera arte egiten. 

 

 

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

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 1.852,4 milioi eurokoa 

izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 3,4 gehiago; izan ere, orduan 1.791,8 

milioi bildu ziren. Bestalde, itzulketak % 18,8 murriztu dira, iazko 157,5 milioietatik gaur 

egungo 127,9 milioietara igaroz. Bi alderdi horiek batera % 5,5era igo dute zerga-bilketa 

likidoa. 
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II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

% 6,3 egin du gora, 818,3 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergetan 897,4 milioi eurokoa 

izan da, diru-bilketa gordinari (% 3,4) zein itzulketen murrizketari (–% 5,2) dagokien % 4,7ko 

hazkundearekin. Tasak eta beste diru-sarrerak % 18,7 hazi dira; izan ere 8,9 milioikoak izan 

dira, eta aurreko ekitaldian 7,5 milioikoak izan ziren. 
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a) PFEZ 

Aurreko urteko otsailekoaren aldean, PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 4,9 hazi da; 

zerga-bilketa gordina % 2,3 hazi delako. Horri itzulketen beherakada gehitu behar zaio, 23,4 

milioitik 5,8 milioira pasa direnak. Osagai desberdinek bilakaera desberdina izan dute. 

Horrela, honako hauek digitu positiboak aurkeztu dituzte: lanaren etekinen gainerako 

atxikipenak (% 6,2), kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak (% 10,2), ondare-

irabazien gainekoak, zeinak zenbaki positiboak izan dituzten (+8,2 milioi orain eta -1,4 milioi 

duela urtebete), eta jarduera profesionalen, enpresakoen edo artistikoen ordainketa 

zatikatuak (% 2,4). Dena den, sarien gaineko zerga berezia murriztu da, eta 2,0 milioiko diru-

bilketa aurreko urtekoa baino ia 15 aldiz txikiagoa da (29,2 milioi), bai eta kapital 

higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak (–% 0,7) ere. Beste alde batetik, kuota 

diferentzialak 2,0 milioiko zenbatekoa du, eta iaz -8,1 milioi izan ziren; izan ere, itzulketak 

5,4 milioi euroan murriztu dira, eta 2019ko otsailean, berriz, 17,7 milioikoak izan ziren, 

zeinen barruan zeuden amatasun- eta aitasun-prestazioen itzulketak. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zergaren kuota diferentzialak % 28,9 egin du behera; izan ere, diru-bilketa gordina txikitu 

da (9,0 milioi 2019ko 12,7 milioiekin alderatuta), eta itzulketak 0,8 milioitan murriztu dira. 

Gainerako zerga-figurak kontuan hartuta, aurreko epigrafean aipatu da zergaren diru-

bilketa % 21,7 handitu dela, 2019ko otsailean jasotako 40,6 milioietatik ekitaldi honetako 

49,4 milioietara iritsiz. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zeharkako gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 24,6 hazi da lehenengo hil 

honetan. Izan ere, aurreko urteko 21,4 milioietatik aurtengo 26,7 milioietara igo da. 

 

d) BEZa 

BEZaren bidezko diru-bilketa % 8,0 hazi da, 576,7 milioi eurotik ekitaldi honetan bildutako 

622,8 milioi eurotara igaroz. Bilakaera positiboa izan da % 5,6eko hazkundea egon delako 

diru-bilketan, hau da, 702,1 milioitik 741,6 milioi eurora igaro da, eta itzulketak % 5,3 

murriztu dira. 
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e) Zerga bereziak 

Zerga bereziei dagokionez, diru-bilketa ia berdina izan da aurreko ekitaldiarekin alderatuta    

(–% 0,5), eta % 0,4ko murrizketa egon da diru-bilketa gordinean eta 0,2 milioiko 

lekukotasunezko itzulketak aurreko ekitaldiko 0,1 milioi euroekin alderatuta. Diru-bilketa 

tabakoan handitu da (% 12,5%), baina murriztu egin da hidrokarburoetan (-%1,8), alkoholetan 

(-%7,4), garagardoan (-%83,7) eta elektrizitatean (-%6,9).  

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 15,4 jaitsi dira. Zehazki, aseguru-

primen gaineko zergak (% 1,1), jokoatzeko jarduerenak (% 68,8) eta berotegi efektuko gas 

fluordunen gaineko zergak % 3,9 egin dute gora, baina, aldi berean, behera egin dute 

ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga (% 23,9 eta 

% 21,7 zerga-egitate bakoitza) eta zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia (% 22,8 

egin du behera). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoen tasek % 6,3ko hazkunde izan dute, batik bat, makina eta gailu automatikoengatik 

(% 168,0). Bestalde, III. kapituluko gainerako kontzeptu guztiak igo dira, berandutze-

interesak (%11,8) zein zerga-zehapenak (% 67,8), eta behera egin dute premiamendu-

errekarguek (–% 8,0). 

 

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 
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Aldia: otsaila / 2020 

Periodo: febrero / 2020 

 

 

 


