
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIA  

2020KO MAIATZA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztirako diru-bilketa likidoa 

Maiatzera arte, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatuan beherakada handia gertatu 

da, % 17,3 gutxitu baita da aurreko urteko maiatzekoarekin alderatuta: 2.543,1 milioi euro 

bildu dira aurten eta iaz, berriz, 3.074,3 milioi. Beraz, bildutako kopuru likidoan 531,2 

milioiko alde negatiboa gertatu da, hau da, ekitaldirako aurrekontuan ezarritako zenbateko 

osoaren % 31,2 (zenbateko osoa: 8.141,1 milioi euro). 

Aurreko txostenean adierazi genuen bezala, emaitzak aztertzean, kontuan hartu behar da bi 

ekitaldietan ziurtatutako diru-bilketan jasotako zifren homogeneotasunik eza. 2020koak 

kaltetua izan da gure zergadunen likidezia-arazoak arintzera bideratutako neurriengatik; 

izan ere, alarma-egoera hasi zenetik, jarduera-geldialdia eragin dute COVID 19ren 

hedapenari eusteko erabakiek, ekitaldi honetako lehenengo foru-dekretutik 6.era 

bitartekoetan jasota daudenek. 

Barruko doikuntzei dagokienez, adierazi beharra dago Bizkaiak gainontzeko lurraldeei egin 

dien ordainketa 85,4 milioi euro txikitu dela, hau da, % 27,6ko jaitsiera izan duela. 

Kudeaketa propioaren bidez lortutako diru-bilketa % 15,9 jaitsi da, eta Estatutik jasotako 

doikuntzak, berriz, % 42,0. 

                                          MAIATZAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 2.674.956,3 3 .224.747,4 -549.791,1 -17,0

FFAAen barneko doikuntza g uztira -224.08 4,0 -3 09.478 ,9 8 5.3 94,9 -27,6

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.450.872,3 2.915.268,5 -464.3 96,3 -15,9

Guztizko doikuntza Estatuarekin 92.197,4 159.03 7,5 -66.8 40,1 -42,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 2.543 .069,7 3 .074.3 06,0 -53 1.23 6,3 -17,3

Gauzatze-ehunekoa 3 1,2% 3 9,1%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzultzeak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 3.394,4 milioi eurokoa 

izan da, hau da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 13,3 gutxiago (orduan 3.913,3 

milioi bildu ziren). Bestalde, itzulketak % 5,5 murriztu dira: iaz 998,0 milioi eurokoak izan 

ziren eta aurten 943,5 milioikoak. Bi inguruabar horiek batera jarrita, bildutako kopuru 

likidoa % 15,9 urritu da. 

                                          MAIATZAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 3 .3 94.402,9 3 .913 .3 07,7 -518 .904,8 -13 ,3

Itzulitakoak -943 .53 0,6 -998 .03 9,1 54.508 ,5 -5,5

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.450.872,3 2.915.268,5 -464.3 96,3 -15,9
 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bidezko diru-bilketa likidoa aurreko ekitaldikoa baino % 10,5 gutxiago 

izan da: 1.153,1 milioi eurokoa. Zeharkako zergen bidez 1.282,9 milioi euro bildu dira, hau 

da, iaz baino % 19,8 gutxiago. Hain zuzen ere, behera egin dute bai diru-bilketa gordinak      

(–% 16,0), bai itzulketek (-% 6,8). Tasak eta beste diru-sarrerak % 42,7 jaitsi dira; izan ere 

14,9 milioikoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 26,1 milioikoak izan ziren. 

 

                                                                                    MAIATZAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 %

Zuzeneko zergak 1.462.629,9 1.606.597,6 -9,0 309.557,4 317.816,7 -2,6 1.153.072,5 1.288.780,9 -10,5

PFEZa 1.305.822,1 1.420.801,9 -8,1 291.644,5 303.713,2 -4,0 1.014.177,6 1.117.088,8 -9,2

Sozietateen gaineko zerga 111.018,1 139.160,2 -20,2 6.193,2 9.915,9 -37,5 104.824,9 129.244,3 -18,9

Gainerako zuzeneko zergak 45.789,7 46.635,5 -1,8 11.719,7 4.187,7 179,9 34.070,0 42.447,8 -19,7

Zeharkako zergak 1.915.938,9 2.279.742,0 -16,0 633.069,1 679.319,3 -6,8 1.282.869,9 1.600.422,8 -19,8

BEZa 1.315.456,7 1.588.850,0 -17,2 409.134,0 367.276,0 11,4 906.322,6 1.221.574,0 -25,8

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 121.031,6 160.907,6 -24,8 -121.031,6 -160.907,6 24,8

Zerga bereziak 543.969,7 616.700,7 -11,8 102.408,1 150.127,5 -31,8 441.561,6 466.573,2 -5,4

Gainerako zeharkako zergak 56.512,5 74.191,4 -23,8 495,3 1.008,3 -50,9 56.017,2 73.183,1 -23,5

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 15.834,1 26.968,1 -41,3 904,2 903,1 0,1 14.929,9 26.064,9 -42,7

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 3.394.402,9 3.913.307,7 -13,3 943.530,6 998.039,1 -5,5 2.450.872,3 2.915.268,5 -15,9

Doikuntzak Estatuarekin 273.257,5 291.279,6 -6,2 181.060,1 132.242,1 36,9 92.197,4 159.037,5 -42,0

Doikuntzak BEZa 233.603,0 252.954,2 -7,7 15.474,6 9.014,6 71,7 218.128,4 243.939,6 -10,6

Doikuntzak Zerga bereziak 39.654,5 38.325,4 3,5 165.585,5 123.227,5 34,4 -125.931,0 -84.902,1 -48,3

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3.667.660,4 4.204.587,3 -12,8 1.124.590,7 1.130.281,3 -0,5 2.543.069,7 3.074.306,0 -17,3  
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a) PFEZ 

Aurreko urteko maiatzekoaren aldean, PFEZaren bidez % 9,2 gutxiago bildu da; izan ere, 

zerga-bilketa gordina % 8,1 murriztu da eta itzulketek behera egin dute: iaz 303,7 

milioikoak izan ziren eta aurten 291,6 milioikoak (-% 4,0). 

Osagaien bilakaera denetarikoa izan da. Esaterako, ondare-irabazien gaineko atxikipenak 

gehitu egin dira: iaz 4,8 milioi eurokoak izan ziren eta aurten 12,8 milioikoak; kapital 

higigarrien etekinen gaineko atxikipenetan ere gehikuntza egon da (% 2,2). Hala ere, 

murriztu egin dira jarduera profesional, enpresarial edo artistikoen ordainketa zatikatuak     

(-% 39,4); izan ere, lehen bi hiruhilekoei zegozkienak baliogabetu egin ziren 1/2020 Foru 

Dekretu Arauemailearen bidez. Era berean, lan-etekinen gaineko atxikipenak ere urritu dira 

(-% 3,9), bai eta kapital higiezinen gaineko atxikipenak (-% 31,5) eta sarien gaineko karga 

berezia ere;  azken horien diru-bilketa 2,3 milioikoa izan da, hau da, aurreko ekitaldikoa    

(41, 0 milioi) baino nabarmen txikiagoa. Kuota diferentziala, behin errenta-kanpaina hasita,            

-276,7 milioiko emaitza negatiboa izan du; aurreko urtean -274,9 milioikoa izan zen. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zerga honen kuota diferentzialak % 40,0 egin du behera; izan ere, diru-bilketa gordina 

gutxitu da (45,8 milioi 2020an eta 71,0 milioi 2019an), eta itzulketak 1,3 milioi gehitu dira. 

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

% 18,9 beheratu da: 2019ko maiatzera arte, 129,2 milioi bildu ziren eta, ekitaldi honetan, 

104,8 milioi. 

 

c) Zuzeneko gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko bildutako kopuru likidoa % 19,7 murriztu da: iazko 

maiatzean, 42,4 milioi bildu ziren eta aurten 34,1 milioi. Nabarmentzekoak dira Ez-

egoiliarren Errentaren gaineko Zergan (14,7 milioitik 4,7 milioira igaro da), Ondarearen 

gaineko Zergan (-% 59,3) eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan (-% 23,1) 

izandako beherakadak, Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren gaineko Zergaren bultzadaren 

aurrean (0,3 milioitik 9,4 milioira igaro da). Horien sortzapena eten egin zen abenduaren 

18ko 4/2018 Foru Dekretu Arautzailearen bidez, 2018ko azken hiruhilekoan eta 2019ko 

lehenengoan. 

 

 

 



     

4 

 

d) BEZa 

BEZaren ziozko diru-bilketa % 25,8 txikitu da: iaz, 1.221,6 milioikoa izan zen eta 2020ko 

ekitaldian, aldiz, 906,3 milioikoa. Bilakaera negatiboa eragin duena diru-bilketa gordinaren 

% 17,2ko beherakada izan da: iaz 1.588,9 milioikoa izan zen eta aurten 1.315,5 milioikoa. 

Itzulketetan % 11,4ko hazkundea gertatu da. 

 

e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bilketa % 5,4 murriztu da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, bilketa gordina 

% 11,8 jaitsi da eta itzulketak % 31,8. Gora egin du tabako-laboreen gaineko zergaren bidez 

bildutakoak (% 7,7); aldiz, hidrokarburoen gaineko zergaren bidez gutxiago bildu da (-% 7,1), 

eta gauza bera gertatu da alkoholaren (-% 31,1), garagardoaren (-% 61,3) eta 

elektrizitatearen gaineko zergarekin ere (-% 7,8). 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 23,5 jaitsi dira. Hain zuzen ere, 

behera egin dute ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergak 

(-% 28,7 eta -% 30,0 zerga-egitate bakoitza) eta zenbait garraiobideren gaineko zergak            

(-% 61,4); aitzitik, gora egin dute joko-jardueren gaineko zergak (% 32,4), baina jaitsi egin 

dira berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergak (-% 27,7) eta aseguru-sarien gaineko 

zergak (-% 1,9). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoen tasetan % 66,2ko beherakada gertatu da, batez ere, makina eta gailu 

automatikoetan izan den jaitsierak eraginda (-% 96,0). Bestalde, III. kapituluko gainerako 

kontzeptuei dagokienez, zerga-zehapenak (-% 33,7), premiamendu-errekarguak (-% 32,5) 

eta berandutze-interesak (-% 30,8) erori dira, eta horiek guztiak alarma-egoeraren 

indarraldian emandako zerga-prozedurak etetearen eraginpean daude. 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Maiatzean ez da transferentziarik egin Estatuarekiko doikuntzen kontzeptuan, eta, beraz, 

bere emaitza, duela hilabeteko txostenean jasotakoa, ekitaldiko lehen hiruhilekoko bilketari 

egindako doikuntzei eta aurreko ekitaldiko likidazioari dagokiena, bertan adierazitako 

moduan mantentzen da. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldiak: urtarril-maiatza 

Periodos: Urtarrila-maiatza 

 
 

 


