
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN  

2020KO EKAINA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztirako diru-bilketa likidoa 

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

% 12,8 gutxitu baita da aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta: 3.012,6 milioi euro 

bildu dira aurten eta 2019an, berriz, 3.455,0 milioi. Beraz, bildutako kopuru likidoan 442,4 

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

osoaren % 37,0 (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 8.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 % 11,4 jaitsi da, eta Estatutik jasotako doikuntzak, 

berriz, % 42,0. 

 

 

                                          EKAINAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 3 .144.511,5 3 .605.459,2 -460.947,7 -12,8

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.920.427,5 3 .295.980,3 -3 75.552,8 -11,4

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3 .012.624,9 3 .455.017,8 -442.3 92,9 -12,8

Gauzatze-ehunekoa 3 7,0% 43 ,9%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzultzeak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 3.971,4 milioi eurokoa izan 

da, hau da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 11,3 gutxiago (orduan 4.479,3 milioi 

bildu ziren). Bestalde, itzulketak % 11,2 murriztu dira: iaz 1.183,3 milioi eurokoak izan ziren 

eta aurten 1.051,0 milioikoak. Bi inguruabar horiek batera jarrita, bildutako kopuru likidoa 

% 11,4 urritu da. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bidezko diru-bilketa likidoa aurreko ekitaldikoa baino % 3,3 gutxiago izan 

da: 1.323,8 milioi euro. Hala, erori egin dira diru-bilketa gordina (-%5,7) nahiz itzulketak              

(-% 13,5). Zeharkako zergen bidez 1.577,9 milioi euro bildu dira, hau da, iaz baino % 16,6 

gutxiago. Hain zuzen ere, behera egin dute bai diru-bilketa gordinak (–% 14,7), bai itzulketek 

(-% 9,9). Tasak eta beste diru-sarrerak % 44,1 jaitsi dira; izan ere 18,8 milioikoak izan dira, eta 

aurreko ekitaldian 33,6 milioikoak izan ziren. 

 

 

 

                                          EKAINAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 3 .971.420,8 4.479.3 11,8 -507.8 90,9 -11,3

Itzulitakoak -1.050.993 ,4 -1.18 3 .3 3 1,5 13 2.3 3 8 ,1 -11,2

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.920.427,5 3 .295.980,3 -3 75.552,8 -11,4

                                                                                    EKAINAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 %

Zuzeneko zergak 1.681.706,4 1.783.586,6 -5,7 357.952,8 414.037,3 -13,5 1.323.753,6 1.369.549,2 -3,3

PFEZa 1.501.825,4 1.572.480,0 -4,5 339.667,9 394.368,5 -13,9 1.162.157,6 1.178.111,5 -1,4

Sozietateen gaineko zerga 125.232,1 152.218,1 -17,7 6.467,2 11.200,6 -42,3 118.764,9 141.017,5 -15,8

Gainerako zuzeneko zergak 54.648,8 58.888,5 -7,2 11.817,7 8.468,3 39,6 42.831,1 50.420,2 -15,1

Zeharkako zergak 2.269.991,1 2.661.122,7 -14,7 692.090,9 768.255,5 -9,9 1.577.900,3 1.892.867,2 -16,6

BEZa 1.560.227,2 1.825.111,1 -14,5 468.070,5 456.106,9 2,6 1.092.156,8 1.369.004,3 -20,2

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 642.937,2 748.004,4 -14,0 102.469,0 150.161,6 -31,8 540.468,2 597.842,9 -9,6

Gainerako zeharkako zergak 66.826,8 88.007,1 -24,1 519,8 1.079,4 -51,8 66.307,0 86.927,7 -23,7

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 19.723,3 34.602,6 -43,0 949,7 1.038,7 -8,6 18.773,6 33.563,9 -44,1

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 3.971.420,8 4.479.311,8 -11,3 1.050.993,4 1.183.331,5 -11,2 2.920.427,5 3.295.980,3 -11,4

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 4.244.678,3 4.770.591,4 -11,0 1.232.053,4 1.315.573,6 -6,3 3.012.624,9 3.455.017,8 -12,8
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a) PFEZ 

Aurreko urteko maiatzekoaren aldean, PFEZaren bidez % 1,4 gutxiago bildu da; izan ere, 

zerga-bilketa gordina % 4,5 murriztu da eta itzulketek behera egin dute: iaz 394,4 milioikoak 

izan ziren eta aurten 339,7 milioikoak (% -13,9). 

Osagaien bilakaera denetarikoa izan da. Hala, lan-errendimenduen gaineko atxikipenak hazi 

egin dira (% 1,2), bai eta ondare-irabazien gainekoak (% 81,6) nahiz kapital higigarriaren 

gainekoak (% 0,8) ere. Hala ere, murriztu egin dira jarduera profesional, enpresarial edo 

artistikoen ordainketa zatikatuak (-% 29,5); izan ere, lehen bi hiruhilekoei zegozkienak 

baliogabetu egin ziren 1/2020 Foru Dekretu Arauemailearen bidez. Era berean, kapital 

higiezinen gaineko atxikipenak ere urritu dira (-% 12,1), bai 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 diferentzialak, errenta-kanpainako itzulketak aurrera 

doazela, -318,4 milioiko emaitza izan du, ez iazkoa bezain negatiboa; aurreko urtean -333,3 

milioikoa izan zen. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zergaren kanpainaren zain, kuota diferentzialak % 37,4 egin du behera; izan ere, diru-bilketa 

gordina gutxitu da (49,5 milioi 2020an eta 75,0 milioi 2019an), eta itzulketak 0,3 milioi gehitu 

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

% 15,8 beheratu da: 2019ko ekainera arte, 141,0 milioi bildu ziren eta, ekitaldi honetan, 

118,8 milioi. 

 

c) Zuzeneko gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidez bildutako kopuru likidoa % 15,1 murriztu da: iazko 

ekainean 50,4 milioi bildu ziren, eta aurten 42,8 milioi. Nabarmentzekoak izan dira 

beherakadak Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan (-% 22,8), Ondarearen gaineko 

Zergan (-% 68,8) eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan (-% 24,7). Aldiz, igo egin da 

Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren gaineko Zerga (3,5 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. 
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d) BEZa 

BEZaren diru-bilketa % 20,2 txikitu da: iaz, 1.369,0 milioikoa izan zen eta oraingo ekitaldian, 

aldiz, 1.092,2 milioikoa. Bilakaera negatiboa eragin duena diru-bilketa gordinaren % 14,5eko 

beherakada izan da: iaz 1.825,1 milioikoa izan zen eta aurten 1.560,2 milioikoa. Itzulketetan 

% 2,6ko hazkundea gertatu da. Bestalde, zerga-tresna horren barne-doikuntzak ordainketen 

% 24,8ko murrizketa ekarri du. 

 

e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bilketa % 9,6 murriztu da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, bilketa gordina 

% 14,0 jaitsi da eta itzulketak % 31,8. Gora egin du tabako-laboreen gaineko zergaren bidez 

bildutakoak (%1,9); aldiz, hidrokarburoen gaineko zergaren bidez gutxiago bildu da (-% 11,1), 

eta gauza bera gertatu da alkoholaren (-% 30,7), garagardoaren (-% 60,7) eta 

elektrizitatearen gaineko zergarekin ere (-% 10,5). 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 23,7 jaitsi dira. Hain zuzen ere, 

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

(-% 29,1 eta -% 28,2 zerga-egitate bakoitzak) eta zenbait garraiobideren gaineko zergak              

(-% 56,6), berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergak (-%9,2) eta aseguru-primen 

gaineko zergak (-% 4,2) ; aitzitik, gora egin du joko-jardueren gaineko zergak (% 21,4). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoen tasetan % 70,3ko beherakada gertatu da, batez ere, makina eta gailu automatikoetan 

izan den jaitsierak eraginda (-% 90,3). Bestalde, III. kapituluko gainerako kontzeptuei 

dagokienez, zerga-zehapenak (-% 36,0), premiamendu-errekarguak (-% 30,5) eta 

berandutze-interesak (-% 20,9) erori dira, eta horiek guztiak alarma-egoeraren 

indarraldian emandako zerga-prozedurak etetearen eraginpean daude. 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Ekainean ez da transferentziarik egin Estatuarekiko doikuntzen kontzeptuan, eta, beraz, bere 

emaitza, apirileko 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: urtarrila-ekaina 

Periodos: enero-junio 

 
 

 
 


