
 

 

TRIBUTU ITUNDUENGATIK DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2020KO UZTAILA 

 

I. KOPURU OROKORRAK 

a) Diru-bilketa likidoa guztira 

Uztailean tributu itunduengatik diru-bilketa metatuak beherakada nabarmena izan du, hain 

zuzen ere, % 19,7, aurreko urteko hilabete bereko kopuruarekin alderatuz gero, beraz, 

4.085,2 milioi euro jaso dira. Bien bitartean, 2019ko hilabete berean 5.090,4 milioi bildu 

ziren. Ildo horri eutsiz, diru-bilketa likidoan 1.005,2 milioiko alde negatiboa dago eta 

ekitaldirako aurrekontuan zegoen kopuru guztiaren % 50,2 murriztu da, hau da, 8.141,1 

milioi euro. 

Aurreko txostenean azaldutakoaren antzera, emaitzak aztertzean bi ekitaldietan ziurtatu 

diren diru-bilketako kopuruetan homogeneotasunik eza kontuan hartu behar da. Nolanahi 

ere, 2020. urtekoari COVID-19aren hedapena euste aldera jarduera gelditu ondoren gure 

zergadunen likidezia-arazoak arintzeko neurriek eragin dizkiote. Horiek alarma-egoera hasi 

zenetik eman ziren ondoz ondo 1etik 8ra bitarteko errege dekretu arauemaileetan. 

Hilabete horretan bereziki PFEZ eta sozietateen gaineko zergaren kuota diferentzialari eta 

ondarearen gaineko zergari eragin zizkioten.  

Barneko doikuntzei dagokienez, Bizkaiak Arabako eta Gipuzkoako lurraldeei 76,8 milioi 

gutxiago ordaindu dizkie, beraz, % 12,0 jaitsi da. Berezko kudeaketaz lortutako diru-bilketa 

% 18,8 murriztu da eta Estatutik jasotako doikuntzak % 31,7 gutxitu dira. 

 

                                          UZTAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 4.405.491,3 5.3 73 .523 ,5 -968 .03 2,3 -18 ,0

FFAAen barneko doikuntza g uztira -565.270,9 -642.062,2 76.791,4 -12,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3 .840.220,4 4.73 1.461,3 -891.240,9 -18,8

Guztizko doikuntza Estatuarekin 245.019,5 3 58 .98 3 ,0 -113 .963 ,5 -3 1,7

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 4.085.23 9,9 5.090.444,3 -1.005.204,4 -19,7

Gauzatze-ehunekoa 50,2% 64,7%
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b) Berezko kudeaketaren ondorioz diru-bilketa gordina eta itzulerak 

Berezko kudeaketaren ondorioz tributu itunduen diru-bilketa gordina 5.317,1 milioi 

eurokoa izan da eta % 16,5 murriztu da, urtebete lehenago hilabete berean izandako 

zenbatekoari (6.368,7 milioi) erreparatuz gero. Bestalde, % 9,8 gutxiago itzuli da: joan den 

urtean 1.637,2 milioi itzuli baziren, egun 1.476,9 milioi itzuli dira. Bi gorabehera horiek 

elkartzen badira, diru-bilketa likidoa % 18,8 murriztu da. 

 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Aurreko ekitaldikoarekin alderatuta, zuzeneko tributuengatik diru-bilketa likidoa % 19,1 

jaitsi da, diru-bilketa gordina (-% 18,4) eta itzulerak (-% 13,9) jaitsi direlako. Zenbatekoa 

2.133,8 milioi eurokoa da. Zeharkako tributuak kontuan hartuta, zenbatekoa 1.683,3 

milioikoa da eta % 18,0 murriztu da, diru-bilketa gordina (-% 14,4) eta itzulerak (-% 8,2) 

gutxitu baitira. Tasek eta bestelako diru-sarrerek % 40,9 egin dute behera eta 23,2 milioira 

iritsi dira, aurreko ekitaldiko 39,2 milioiren aldean. 

 

                                          UZTAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 5.3 17.108 ,3 6.3 68 .677,5 -1.051.569,2 -16,5

Itzulitakoak -1.476.8 8 7,9 -1.63 7.216,2 160.3 28 ,3 -9,8

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3 .840.220,4 4.73 1.461,3 -891.240,9 -18,8

                                                                                    UZTAILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 %

Zuzeneko zergak 2.527.567,5 3.095.910,1 -18,4 393.805,3 457.565,9 -13,9 2.133.762,2 2.638.344,2 -19,1

PFEZa 1.960.063,7 2.263.811,6 -13,4 373.620,2 435.219,6 -14,2 1.586.443,5 1.828.592,0 -13,2

Sozietateen gaineko zerga 488.496,3 677.110,5 -27,9 6.524,0 11.587,9 -43,7 481.972,3 665.522,6 -27,6

Gainerako zuzeneko zergak 79.007,5 154.988,0 -49,0 13.661,1 10.758,4 27,0 65.346,3 144.229,6 -54,7

Zeharkako zergak 2.765.418,8 3.232.163,1 -14,4 1.082.110,6 1.178.235,9 -8,2 1.683.308,2 2.053.927,2 -18,0

BEZa 1.915.201,5 2.239.651,9 -14,5 514.613,6 530.030,3 -2,9 1.400.587,9 1.709.621,6 -18,1

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 312.862,7 347.896,2 -10,1 -312.862,7 -347.896,2 10,1

Zerga bereziak 769.855,8 889.436,1 -13,4 254.051,2 298.326,3 -14,8 515.804,6 591.109,8 -12,7

Gainerako zeharkako zergak 80.361,5 103.075,1 -22,0 583,1 1.983,1 -70,6 79.778,3 101.092,0 -21,1

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 24.122,1 40.604,3 -40,6 972,0 1.414,4 -31,3 23.150,1 39.189,9 -40,9

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 5.317.108,3 6.368.677,5 -16,5 1.476.887,9 1.637.216,2 -9,8 3.840.220,4 4.731.461,3 -18,8

Doikuntzak Estatuarekin 447.964,0 518.980,5 -13,7 202.944,5 159.997,5 26,8 245.019,5 358.983,0 -31,7

Doikuntzak BEZa 407.483,6 473.342,3 -13,9 15.474,6 9.014,6 71,7 392.008,9 464.327,7 -15,6

Doikuntzak Zerga bereziak 40.480,5 45.638,3 -11,3 187.469,9 150.982,9 24,2 -146.989,4 -105.344,6 -39,5

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 5.765.072,4 6.887.658,0 -16,3 1.679.832,5 1.797.213,7 -6,5 4.085.239,9 5.090.444,3 -19,7
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a) PFEZa 

PFEZaren diru-bilketa likidoa % 13,2 murriztu da, aurreko urteko uztailekoarekin alderatu 

ostean, diru-bilketa gordina % 13,4 gutxitu delako eta itzulerak 435,2 milioitik 373,6 

milioira (-% 14,2) jaitsi direlako. 

Osagaiek bilakaera ezberdina dute. Ildo horri eutsiz, lan-etekinen gaineko atxikipenak % 0,9 

hazi dira eta ondare-irabazien gainekoak % 89,2. Lanbide-, enpresa- edo arte-jardueren 

ordainketa zatikatuek, ordea, -% 34,8 egin dute behera, lehenengo bi hiruhilekoei 

zegozkienak 1/2020 Foru Dekretu Arauemaileak baliogabetu baitzituen. Gauza bera 

gertatu zaie kapital higigarriaren eta higiezinaren etekinen gaineko atxikipenei (-% 5,0 eta 

-% 13,7, hurrenez hurren) eta sarien gaineko zerga bereziari. 2,5 milioiko diru-bilketa 

aurreko ekitaldian lortutakotik (47,0 milioi) urrun dago.  Batetik, errentako kanpainaren 

itzulerak aurreratu ostean eta, bestetik, salbuespenez aitorpenak aurkezteko epea irailaren 

30era arte (azaroaren 30era arte bigarren epea, diru-sarrerak zatikatzea erabakiz gero) 

zabaltzeagatik diru-sarrerak atzeratu ondoren, kuota diferentzialak -347,8 milioiko emaitza 

negatiboa du, urtebete lehenago izandako -152,8 milioikoaren aldean.  

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentzialak % 32,0 egin du behera, diru-bilketa gordina txikiagoa izan 

delako. Izan ere, Bizkaiko ekonomian Covid-19aren eraginari aurre egiteko ohiz kanpoko 

tributu-neurriak hartu ziren eta 2019ko kanpainari eragin zizkioten, baina dagoeneko diru-

sarrerak eginak daude eta % 31,7 jaitsi da, hau da, 397,9 milioi euro, urtebete lehenagoko 

582,2 milioiren aldean. Itzuleren bolumena ez da oso adierazgarria ekitaldiaren garai 

honetan (6,3 milioi) eta egonkor (% 0,1) mantentzen da. Aurreko epigrafean aipatu diren 

gainerako tributuak kontuan hartuta, zergaren diru-bilketa % 27,6 murriztu da; beraz, 

2019ko uztailean 665,5 milioi lortu baziren, ekitaldi honetan 482,0 milioi jaso dira. 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Gainerako zuzeneko zergei erreparatzen bazaie, diru-bilketa likidoa % 54,7 gutxitu da, joan 

den urteko uztaileko 144,2 milioitik egungo 65,3 milioira arte. Azpimarratzekoak dira 

jaitsierak honako zerga hauetan: ondarearen gaineko zerga (-% 97,7, aitorpenak aurkezteko 

epea irailaren 30era arte zabaldu baita), ez egoiliarren errentaren gaineko zerga (-% 28,8) 

eta oinordetza nahiz dohaintzen gaineko zerga (-% 19,8). Kreditu erakundeetan gordailuen 

gaineko zerga (% 13,0) eta energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zerga, berriz, hazi 

dira. Azkenekoaren sortzapena abenduaren 18ko 4/2018 Foru Dekretu Arauemailearen 

bitartez eten zen 2018ko azkeneko hiruhilekoan eta 2019ko lehenengoan eta, horregatik 

1,9tik 7,7 milioira pasa da, Arabako eta Gipuzkoako aldundien alde 4,5 milioiko doikuntza 

egin ondoren, hortaz, aurreko urtekoa baino % 178,1 gehiago da. 
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d) BEZa 

BEZaren diru-bilketa % 18,1 murriztu da eta 1.709,6 milioi euro biltzetik ekitaldi honetan 

1.400,6 milioi jasotzera pasa da. Bilakaera negatiboak diru-bilketa gordina % 14,5 jaisteari 

(2.239,7 milioitik 1.915,2 milioi eurora) eta itzulerak % 2,9 gutxiago murrizteari erantzuten 

dio. Bestalde, zergaren barneko doikuntzarekin ordainketek % 10,1 egin dute behera eta 

312,9 milioi euron kokatu dira: Arabak doikuntzarengatik 109,7 milioi hartu ditu (% 11,7 

gehiago) eta Gipuzkoak 203,2 milioi (-% 18,6). 

e) Zerga bereziak 

Zerga bereziek diru-bilketa % 12,7 gutxitu dute, aurreko ekitaldikoarekin alderatuz gero. 

Hala, diru-bilketa gordina (-% 13,4) eta itzulerak (-% 14,8) jaitsi dira. Tabakoaren zereginei 

dagokiena % 2,2 igo da; bien bitartean, hidrokarburoen (-% 15,3), alkoholen (-% 52,6), 

garagardoen (-% 57,5) eta elektrizitatearen (-% 13,0) ingurukoak murriztu dira. Zerga 

horien barneko doikuntzen kontzeptupean, Bizkaiko Foru Aldundiak Arabako eta 

Gipuzkoako aldundiei 247,9 milioi euro (%15,3 gutxiago) ordaindu dizkie. Lehenengoak 

59,1 milioi (-% 13,4) eta bigarrenak 188,8 milioi (-% 15,8) jaso dituzte. 

f) Gainerako zeharkako zergak 

Gainerako zeharkako zergak guztira % 21,1 murriztu dira. Zehatz-mehatz esanda, diru-

bilketa gutxitu dute ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko 

zergak (-% 27,8 eta -% 26,5 zerga-egitate bakoitzak), zenbait garraiobideren gaineko zergak 

(% 50,7 jaitsi da), berotegi efektuko fluor gasen gaineko zergak (-% 8,2) eta aseguru primen 

gaineko zergak (-% 1,8). joko jardueren gainekoa, berriz, % 17,9 hazi da. 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoari buruzko tasak % 61,6 murriztu dira, nagusiki makinenak eta aparatu 

automatikoenak (-% 75,6) bultzatuta. Bestalde, III. kapituluko gainerako kontzeptuei eutsiz, 

zerga-zehapenek (-% 35,6), premiamenduaren gainordainek (-% 33,3) eta berandutze-

interesek (-% 22,0) behera egin dute, alarma-egoerak indarrean iraun zuen bitartean 

tributu-prozedurak eten zirelako. 

h) Estatuarekin doikuntzak 

BEZaren diru-bilketaren ondorioz Estatuarekin doikuntzak uztailera arte % 15,6 

gutxitu dira, aurreko urteko zenbatekoa kontuan hartuta. Aurrekoaren harira, inportazioek 

(-% 15,4) eta barneko eragiketek (-% 15,9) behera egin dute. Fabrikazioko zerga berezien 

doikuntzek bere emaitza negatiboa % 39,5 areagotu dute, batez ere barne eragiketetan 

alkoholarengatik (-% 19,1) eta tabakoarengatik (-% 99,2) gutxiago kobratu delako eta 

hidrokarburoen barneko eragiketengatik % 18,6 gehiago ordaindu delako.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldiak: urtarrila-uztaila 

Periodos: enero-julio 

 
 

 
 


