
 

 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2020KO MARTXOA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztirako diru-bilketa likidoa 

Martxora arte zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatuan beherakada gogorra gertatu 

da, % 14,3 gutxitu baita da aurreko urteko martxokoarekin alderatuta: 1.769,8 milioi euro 

bildu dira aurten eta iaz 2.064,4 milioi. Beraz, bildutako kopuru likidoan 294,6 milioiko 

diferentzia negatiboa gertatu da, hau da, ekitaldirako aurrekontuan ezarritako zenbateko 

osoaren % 21,7 (zenbateko osoa: 8.141,1 milioi euro). 

Emaitzak aztertzean kontuan eduki behar da bi ekitaldietan bildutako zenbatekoetan ez 

dago homogeneotasunik, 2020ko ekitaldikoan eragina eduki baitute COVID 19 birusaren 

hedapenari aurre egiteko neurriek, batez ere martxoaren 17ko 1/2020 Araugintzako Foru 

Dekretuan ezartzen direnek, COVID 19 birusaren ondorioko zergen arloko neurriek eta 

foru dekretu horren azken xedapenetako bigarrenean ezartzen den gaikuntzaren 

aplikazioaren bidez onetsi diren neurri osagarriek ekarri duten jarduera-etenak zergadunei 

eragin dien likidezia-arazoak arintzeko aplikatu diren neurriek. 

Hil honetan Estatuarekiko doikuntzarik ez dagoenez, kudeaketa propioaren bidez bildutako 

kopuruan ehuneko bereko beherakada egon da: % 14,3. Foru aldundien arteko lehenengo 

doikuntzak ere ez dira apirilera arte egiten. 

                                          MARTXOAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 1.769.8 16,2 2.064.443 ,9 -294.627,7 -14,3

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 1.769.816,2 2.064.443 ,9 -294.627,7 -14,3

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 1.769.816,2 2.064.443 ,9 -294.627,7 -14,3

Gauzatze-ehunekoa 21,7% 26,2%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzultzeak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 2.002,5 milioi eurokoa 

izan da, hau da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 13,7 gutxiago (orduan 2.321,5 

milioi bildu ziren). Bestalde, itzulketak % 9,5 murriztu dira: iaz 257,1 milioi euro eta aurten 

232,7 milioi. Bi inguruabar horiek batera jarrita, bildutako kopuru likidoa % 14,3 urritu da. 

 

                                          MARTXOAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 2.002.496,8 2.3 21.546,2 -3 19.049,4 -13 ,7

Itzulitakoak -23 2.68 0,6 -257.102,3 24.421,7 -9,5

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 1.769.816,2 2.064.443 ,9 -294.627,7 -14,3
 

 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bidezko diru-bilketa likidoa aurreko ekitaldikoa baino % 8,2 gutxiago izan 

da: 851,8 milioi euro. Zeharkako zergen bidez 907,2 milioi euro bildu dira, hau da, iaz baino 

% 19,1 gutxiago. Hain zuzen ere, behera egin dute bai diru-bilketa gordinak (–% 16,5), bai 

itzulketek (-% 3,6). Tasak eta beste diru-sarrerak % 30,6 gutxitu dira: iaz 15,6 milioi bildu 

ziren eta aurten 10,8 milioi. 

                                                                                     MARTXOAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 %

Zuzeneko zergak 870.637,0 963.177,7 -9,6 18.829,4 35.522,0 -47,0 851.807,6 927.655,7 -8,2

PFEZa 777.889,9 870.089,9 -10,6 7.392,7 25.917,5 -71,5 770.497,2 844.172,4 -8,7

Sozietateen gaineko zerga 61.277,3 62.350,1 -1,7 3.715,1 8.397,8 -55,8 57.562,3 53.952,4 6,7

Gainerako zuzeneko zergak 31.469,8 30.737,7 2,4 7.721,6 1.206,8 539,9 23.748,2 29.530,9 -19,6

Zeharkako zergak 1.120.407,1 1.342.322,0 -16,5 213.232,0 221.145,0 -3,6 907.175,1 1.121.177,1 -19,1

BEZa 817.177,1 932.584,2 -12,4 211.647,6 220.577,3 -4,0 605.529,5 712.006,9 -15,0

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

Zerga bereziak 267.865,4 363.848,8 -26,4 1.117,3 187,7 495,3 266.748,1 363.661,1 -26,6

Gainerako zeharkako zergak 35.364,6 45.889,0 -22,9 467,1 380,0 22,9 34.897,5 45.509,0 -23,3

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 11.452,7 16.046,4 -28,6 619,2 435,3 42,3 10.833,5 15.611,1 -30,6

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 2.002.496,8 2.321.546,1 -13,7 232.680,6 257.102,3 -9,5 1.769.816,2 2.064.443,9 -14,3

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 2.002.496,8 2.321.546,1 -13,7 232.680,6 257.102,3 -9,5 1.769.816,2 2.064.443,9 -14,3  
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a) PFEZ 

Aurreko urteko martxokoaren aldean PFEZaren bidez % 8,7 gutxiago bildu da; izan ere, 

zerga-bilketa gordina % 10,6 murriztu da eta itzulketek behera egin dute: iaz 25,9 milioi eta 

aurten 7,4 milioi. Osagaien bilakaera denetarikoa izan da. Esaterako, ondare-irabazien 

gaineko atxikipenak gehitu egin dira: iaz 0,1 milioi euro eta aurten 9,3 milioi; jarduera 

profesionalen, enpresakoen edo artistikoen ordainketa zatikatuetan % 0,1eko gehikuntza 

egon da. Hala ere, beherakadak gertatu dira lanaren etekinen gaineko atxikipenetan                

(-% 8,5), kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenetan (-% 0,3), kapital higiezinaren 

kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenetan (-% 9,7) eta sarien gaineko karga 

berezian; horien bidez 2,0 milioi euro bildu dira, hau da, aurreko ekitaldikoa aurtengoa 

halako 15 izan zen ia (29,2 milioi). Beste alde batetik, kuota diferentzialak gora egin du: 3,0 

milioi euro aurten eta iaz -7,4 milioi; horren eragilea itzulketen murrizketa izan da: 6,6 milioi 

euro izan dira eta 2019ko martxoan 20,1 milioi izan ziren (horien barruan amatasun-

prestazioen eta aitatasun-prestazioen itzulketak zenbatu ziren). 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zerga honen kuota diferentzialak % 25,2 egin du behera; izan ere, diru-bilketa gordina 

gutxitu da (16,6 milioi 2020an eta 20,8 milioi 2019an), eta itzulketak 0,2 milioi gehitu dira. 

Aurreko epigrafean aipatutako zerga-figurak kontuan hartuta, zerga honen diru-bilketa 

%6,7 gehitu da: 2019ko martxoan 54,0 milioi bildu ziren eta ekitaldi honetan 57,6 milioi. 

 

c) Zuzeneko gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko bildutako kopuru likidoa % 19,6 murriztu da: iazko 

martxoan 29,5 milioi bildu ziren eta aurten 23,7 milioi. 

 

d) BEZa 

BEZaren bidezko diru-bilketa % 15,0 gehitu da: iaz 712,0 milioi eta 2020an 605,5 milioi. 

Bilakaera negatiboa eragin duena diru-bilketa gordinaren % 12,4ko beherakada izan da: iaz 

932,6 milioi eta aurten 817,2 milioi. Itzulketetan % 4,0ko murrizketa gertatu da. 
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e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bidez bildutakoa aurreko ekitaldikoa baino % 26,6 gutxiago izan da; diru-

bilketa gordina % 26,4 gutxitu da eta itzulketen kopurua oso txikia izan da: 1,1 milioi (aurreko 

ekitaldian 0,2 milioi). Gora egin du tabako-laboreen gaineko zergaren bidez bildutakoak          

(% 11,6) eta alkoholaren gaineko zergaren bidez bildutakoak (% 1,2); aldiz, hidrokarburoen 

gaineko zergaren bidez gutxiago bildu da (-% 31,2), eta gauza bera gertatu da garagardoaren 

gaineko zergarekin (-% 84,0) eta elektrizitatearen gaineko zergarekin ere (-% 17,6). 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergen guztirako bilketan % 23,3ko jaitsiera gertatu da. Hain zuzen ere, behera 

egin dute aseguru-primen gaineko zergak (% 28,5), ondare-eskualdaketen eta egintza 

juridiko dokumentatuen gaineko zergak (% 19,1 eta % 27,6 zerga-egitate bakoitza) eta 

zenbait garraiobideren gaineko zergak (% 46,4); aldiz, gora egin dute joko-jardueren 

gaineko zergak (% 61,7) eta berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergak (% 6,2). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoen tasetan % 71,5eko beherakada gertatu da, batez ere makina eta gailu 

automatikoetan izan den jaitsierak eraginda (% 96,3). Bestalde, III. kapituluko gainerako 

kontzeptuetan, zerga-zehapenak gehitu egin dira (% 43,1) eta gutxitu egin dira 

premiamendu-errekarguak (-% 1,8) eta berandutze-interesak (-% 24,0). 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Aurrean esan den bezala, 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-martxoa/ 2020 

Periodo: enero-marzo / 2020 

 

 

 


