
 

 

BIZKAIAN TRIBUTU ITUNDUEN ONDORIOZ BILDUTAKO DIRUA 

2020KO ABUZTUA 

 

 

I. KOPURU GLOBALAK 

a) Bildutako zenbateko likido osoa 

Abuztura arte, tributu itunduen ondorioz bildutako zenbateko metatuak beherakada 

nabarmena izan du, % 19,4koa, aurreko urteko epe berarekin alderatuta, eta, guztira, 

4.115,4 milioi euro bildu dira; 2019ko hil bererako, berriz, 5.106,5 milioi euro bildu ziren. 

Beraz, diru-bilketa likidoan 991,1 milioi euroko diferentzia negatiboa dago, eta ekitaldirako 

aurrekontuan jasotako kopuruaren % 50,6 da bildutakoa, 8.141,1 milioi eurokoa baita 

aurrekontua. 

Aurreko txostenetan adierazi genuen legez, emaitzak aztertzeko, kontuan hartu behar da bi 

ekitaldietan egiaztatu den diru-bilketan jasotako kopuruak ez direla homogeneoak, 2020. 

urtean gure zergadunen likidezia-arazoak arintzeko hartu diren neurrien ondorioz. Izan ere, 

ekitaldi honetan, alarma-egoera hasi zenetik aurrera eman diren foru-dekretu 

arauemaileetan (1etik 9ra) COVID-19aren hedapena geldiarazteko hartu diren erabakien 

ondorioz hartu dira neurri horiek. 

Barne-doikuntzei dagokienez, esan behar da Bizkaiak 76,8 milioi euro gutxiago ordaindu 

dizkiela Araba eta Gipuzkoari, hau da, % 12,0 gutxiago. Kudeaketa propioaren bidez 

bildutakoak % 18,5 egin du behera; Estatutik jasotako doikuntzek, berriz, % 31,7. 

 

                         ABUZTUAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 4.43 5.619,2 5.3 8 9.542,6 -953 .923 ,4 -17,7

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3 .870.3 48,4 4.747.480,4 -877.13 2,0 -18,5

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 4.115.3 67,9 5.106.463 ,4 -991.095,5 -19,4

Gauzatze-ehunekoa 50,6% 64,9%
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b) Kudeaketa propioaren ondorioz bildutako zenbateko gordina eta itzulitako kopuruak 

Kudeaketa propioko tributu itunduen ondoriozko diru-bilketa gordina 5.411,5 milioi euro 

izan da, iaz hilabete berean lortutakoa baino % 16,3 gutxiago (iaz, 6.462,2 milioi euro izan 

ziren). Bestalde, itzulitako kopuruei dagokienez, % 10,1 gutxiago itzuli da, iaz 1.714,7 milioi 

euro itzuli baitziren eta aurten, berriz, 1.541,1 milioi. Inguruabar bi horien ondorioz, diru-

bilketa likidoak % 18,5eko beherakada izan du. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko tributuen ondoriozko diru-bilketa likidoa % 19,2 txikiagoa izan da aurreko 

ekitaldian lortutakoa baino: aurten 2.145,7 milioi euro bildu dira, eta beherakada izan dute 

diru-bilketa gordinak (–% 18,0) eta itzulitako kopuruek (–% 11,3). Zeharkako tributuetan, 

1.699,5 milioi euro bildu dira, hau da, % 17,1 gutxiago. Behera egin dute diru-bilketa 

gordinak (–% 14,3) eta itzulitako kopuruek (–% 9,6). Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

% 38,3 txikiagoak izan dira; zehazki, 25,1 milioi euro bildu dira aurten, eta aurreko 

ekitaldian, berriz, 40,7 milioi. 

 

                            ABUZTUAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 5.411.455,1 6.462.18 5,8 -1.050.73 0,8 -16,3

Itzulitakoak -1.541.106,7 -1.714.705,4 173 .598 ,7 -10,1

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3 .870.3 48,4 4.747.480,4 -877.13 2,0 -18,5

                                                        ABUZTUAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 %

Zuzeneko zergak 2.562.781,8 3.127.186,3 -18,0 417.038,1 470.163,3 -11,3 2.145.743,8 2.657.023,0 -19,2

PFEZa 1.981.970,6 2.283.316,4 -13,2 396.707,6 443.426,8 -10,5 1.585.263,0 1.839.889,6 -13,8

Sozietateen gaineko zerga 497.235,6 683.363,2 -27,2 6.622,8 14.818,2 -55,3 490.612,9 668.545,0 -26,6

Gainerako zuzeneko zergak 83.575,6 160.506,7 -47,9 13.707,7 11.918,3 15,0 69.867,9 148.588,5 -53,0

Zeharkako zergak 2.822.467,7 3.292.524,8 -14,3 1.122.980,3 1.242.791,6 -9,6 1.699.487,4 2.049.733,2 -17,1

BEZa 1.949.701,1 2.274.511,0 -14,3 555.333,6 593.322,7 -6,4 1.394.367,5 1.681.188,4 -17,1

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 786.970,4 904.419,6 -13,0 254.181,6 299.527,8 -15,1 532.788,8 604.891,8 -11,9

Gainerako zeharkako zergak 85.796,2 113.594,1 -24,5 602,4 2.044,9 -70,5 85.193,8 111.549,2 -23,6

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 26.205,5 42.474,8 -38,3 1.088,3 1.750,6 -37,8 25.117,2 40.724,2 -38,3

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 5.411.455,1 6.462.185,8 -16,3 1.541.106,7 1.714.705,4 -10,1 3.870.348,4 4.747.480,4 -18,5

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 5.859.419,1 6.981.166,4 -16,1 1.744.051,2 1.874.703,0 -7,0 4.115.367,9 5.106.463,4 -19,4
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a) PFEZ 

Iazko abuztuarekin alderatuta, PFEZaren diru-bilketa likidoak % 13,8 egin du behera, 

batetik, diru-bilketa gordinak % 13,2ko beherakada izan duelako, eta, bestetik, itzulitako 

kopuruak 443,4 milioi eurotik 396,7 milioira pasatu direlako (–% 10,5). 

Zerga honen osagaiek bilakaera ezberdina izan dute. Hala, hazi egin dira lan-etekinen 

gaineko atxikipenak (% 1,2) eta ondare-irabazien gaineko atxikipenak (% 82,4). Baina 

murriztu egin dira hauek: lanbide-, enpresa- edo arte-jardueren ordainketa zatikatuak          

(–% 34,9), lehenengo bi hiruhilekoei zegozkienak deuseztatu egin baitziren 1/2020 Foru 

Dekretu Arauemailearen bidez; kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak (–% 5,0) 

eta kapital higiezinaren etekinen gainekoak (–% 13,8), eta sarien gaineko karga berezia (2,5 

milioi bildu dira aurten; beherakada nabarmena aurreko ekitaldian bildutako 47,0 milioiekin 

alderatuta). Errenta-kanpainaren itzulketak aurreratu direnez eta, aitorpenak aurkezteko 

epea irailaren 30era arte luzatzearen ondorioz, sarrerak atzeratu egin direnez (sarrera 

zatikatuz gero, bigarren epea, azaroaren 30era arte luzatu da), kuota diferentzialak   –367,9 

milioi euroko emaitza negatiboa du; iaz, aldiz, –156,9 milioi eurokoa izan zen. 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen gaineko zergaren kuota diferentzialak % 30,9eko galera izan du, diru-bilketa 

gordinak ehuneko horretan egin baitu behera, 2019ko kanpainako sarrera egin ondoren. 

COVID-19ak Bizkaiko ekonomian izandako inpaktuari aurre egiteko hartutako ezohiko 

tributu-neurriek eragin diote, eta aurten 405,7 milioi euro bildu dira; iaz, berriz, 587,3 milioi. 

Haren itzulketen bolumena (6,4 milioi) ez da oso esanguratsua ekitaldiaren garai honetan, 

baina behera egin du, % 32,6. Aurreko epigrafean aipatutako gainerako tributuak kontuan 

hartuta, zerga honetan % 26,6 gutxiago bildu da: 2019ko abuztura arte, 668,5 milioi euro 

bildu ziren, eta aurten, berriz, 490,6 milioi baino ez. 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Zuzeneko zergapetzearen gainerako tributuen diru-bilketa likidoa % 53,0 gutxitu da: iaz, 

abuztura arte, 148,6 milioi bildu ziren, eta aurten, berriz, 69,9 milioi. Behera egin dute 

hauek: ondarearen gaineko zergak (–% 97,6), aitorpenak egiteko epea irailaren 30era arte 

luzatu baita; ez-egoiliarren errentaren gaineko zergak (–% 25,1), eta oinordetza eta 

dohaintzen gaineko zergak (–% 19,3). Bestalde, gora egin dute kreditu-erakundeetako 

gordailuen gaineko zergak (% 13,1) eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren 

gaineko zergak. Abenduaren 18ko 4/2018 Foru Dekretu Arauemailearen bidez, eten egin 

zen azken zerga horren sortzapena 2018ko azken hiruhilekoan eta 2019ko lehenengoan. 

Hori dela eta, 1,6 milioi euro biltzetik 7,7 milioi euro biltzera pasatu da, Araba eta 

Gipuzkoako aldundien aldeko doikuntza egin ondoren (4,5 milioi, iaz baino % 178,1 

gehiago). 
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d) BEZ 

BEZari dagokionez, % 17,1 gutxiago bildu da: iaz, 1.681,2 milioi euro bildu ziren, eta, aurten, 

1.394,4 milioi bildu dira orain arte. Bilakaera negatibo hori diru-bilketa gordinean izandako 

% 14,3ko galeraren ondorioa da. Izan ere, 2.274,5 milioi biltzetik 1.949,7 milioi biltzera 

pasatu da. Itzulketetan, aldiz, % 6,4 beherakada egon da. Uztaileko txostenean esan genuen 

legez, tributu hau dela-eta egindako barne doikuntzaren ondoriozko ordainketak % 10,1 

gutxitu egin dira eta, guztira, 312,9 milioi euro ordaindu dira: Arabak 109,7 milioi jaso ditu 

(% 11,7 gehiago) doikuntza horretan, eta Gipuzkoak, berriz, 203,2 milioi (% 18,6 gutxiago). 

e) Zerga bereziak 

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, % 11,9 egin du behera zerga berezien diru-bilketak, diru-

bilketa gordinean eta itzulketetan izandako beherakaden ondorioz; % 13,0 eta % 15,1 

gutxiago bildu da, hurrenez hurren. Hazi egin da tabako-laboreena (% 2,2), eta gutxitu egin 

dira hidrokarburoena (–% 14,3), alkoholena (–%52,6), garagardoarena (–% 57,5) eta 

elektrizitatearena (–% 12,9). Abuztuan ez denez sortu barne-doikuntzarik, aurreko hileko 

kopuruak mantendu dira: Bizkaiko Foru Aldundiak 247,9 milioi euro ordaindu dizkie 

Arabako eta Gipuzkoako aldundiei (iaz baino % 15,3 gutxiago): 59,1 milioi jaso ditu lehenak 

(–% 13,4) eta 188,8 bigarrenak (–% 15,8). 

f) Gainerako zeharkako zergak 

Zeharkako gainerako zergek behera egin dute, % 23,6. Zehazki, gutxiago bildu da ondare-

eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan (–% 30,4 eta –% 29,8 

zerga-egitate bakoitzean), zenbait garraiobideren gaineko zerga berezian (–% 49,5), 

berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergan (–% 8,6) eta aseguru-primen gaineko 

zergan (–% 2,0). Gehiago bildu da, berriz, joko-jardueren gaineko zergan (% 17,8 gehiago). 

g) Tasak eta beste sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasek % 61,7 egin dute behera, makinen eta aparatu automatikoen 

gaineko tasak izan duen beherakadagatik (–% 75,3). Bestalde, III. kapituluko gainerako 

kontzeptuetan, gutxiago bildu da zerga-zehapenetan (–% 31,5), premiamendu-

errekarguetan (–% 30,4) eta berandutze-interesetan (–% 18,2), alarma-egoera indarrean 

egon den bitartean eten egin direlako tributu-prozedurak. 

h) Estatuarekin egindako doikuntzak 

Estatuarekin egindako doikuntzak ez dira aldatu uztaileko kopuruari dagokionez, abuztuan 

ez baita halakorik egin behar. Hala, BEZaren bilketari dagozkion doikuntzek % 15,6 egin 

dute behera iazkoarekin alderatuta; fabrikazioaren gaineko zerga berezietan, berriz, % 39,5 

hazi da haien emaitza negatiboa.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldiak: urtarrila-abuztua 

Periodos: enero-agosto 
 

 


