
 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2020ko IRAILA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Irailera arte, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua nabarmen jaitsi zen, % 17,8, 

aurreko urteko hilabete berarekin konparaturik, 5.043,4 milioi eurora iritsi baita. 2019ko hil 

berean 6.134,8 milioi bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 1.091,5 milioiko eta 

% 61,9ko alde negatiboa dago ekitaldirako aurreikusitako guztizko zenbatekoarekin. 

Zenbateko hori 8.141,1 milioi euro izan da. 

Aurreko txostenetan adierazi genuen bezala, emaitzak aztertzean, kontuan hartu behar da 

bi ekitaldietan ziurtatutako diru-bilketan jasotako zifren homogeneotasunik eza, izan ere, 

COVID 19aren hedapena eusteko erabakiek (ekitaldi honetako foru-dekretu 

arauemaileetan —1etik 9rako zenbakiak— jasotakoak, alarma-egoera hasi zenetik eman 

direnak) gure zergadunengan eragin dituzten likidezia-arazoak arintzeko hartutako 

neurriek 2020. urteari dagokion diru-bilketari eragiten baitiote. 

Irailean ez denez doikuntzarik egin, abuztuari dagokion txostenean aipatutako egoera 

mantentzen da: barne-doikuntzei dagokienez, Bizkaiak 76,8 milioi euro gutxiago ordaindu 

dizkie Araba eta Gipuzkoari, % 12,0 gutxiago; Estatutik jasotako doikuntzak, berriz, % 31,7 

jaitsi dira. Bestalde, kudeaketa propioaren bidez lortutako diru-bilketa % 16,9 jaitsi da. 

                                                 IRAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 5.3 63 .626,8 6.417.905,3 -1.054.278 ,5 -16,4

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 4.798.3 55,9 5.775.843 ,1 -977.487,1 -16,9

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 5.043 .3 75,5 6.13 4.826,1 -1.091.450,6 -17,8

Gauzatze-ehunekoa 61,9% 78,0%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 6.392,1 milioi eurokoa 

izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 15,0 gutxiago, izan ere, orduan 

7.517,8 milioi bildu baitziren. Bestalde, itzulketek % 8,5eko murrizketa izan dute, iazko 

1.741,9 milioietatik oraingo 1.593,7 milioietara. Bi alderdi horiek batera % 16,9ra jaitsi dute 

zerga-bilketa likidoa. 

                                          IRAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 6.3 92.090,4 7.517.78 3 ,9 -1.125.693 ,6 -15,0

Itzulitakoak -1.593 .73 4,4 -1.741.940,9 148 .206,4 -8 ,5

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 4.798.3 55,9 5.775.843 ,1 -977.487,1 -16,9
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bilketa likidoa % 16,8 jaitsi da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 2.448,7 

milioi euroko zenbatekoarekin, eta beherakadak eman dira diru-bilketa gordinean (–% 15,3) 

eta itzulketetan (–% 6,1). Zeharkako zergei dagokienez, 2.320,4 milioi eurokoa izan da, eta 

% 16,6ko jaitsiera izan dute. Hala, bilketa gordina eta itzulketak ere jaitsi egin dira (–% 14,4 

eta –% 9,4, hurrenez hurren). Tasak eta beste diru-sarrerak % 41,4 jaitsi dira; izan ere, 29,3 

milioi eurokoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 49,9 milioi eurokoak izan ziren. 

                                                                                   IRAILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2020 2019 diferen. 2020 2019 % 2020 2019 %

Zuzeneko zergak 2.897.622,8 3.420.296,7 -15,3 448.951,3 478.336,2 -6,1 2.448.671,4 2.941.960,5 -16,8

PFEZa 2.259.057,6 2.543.585,0 -11,2 415.494,3 450.455,0 -7,8 1.843.563,4 2.093.130,0 -11,9

Sozietateen gaineko zerga 524.981,5 701.920,5 -25,2 18.184,6 15.417,1 18,0 506.796,9 686.503,4 -26,2

Gainerako zuzeneko zergak 113.583,7 174.791,2 -35,0 15.272,5 12.464,1 22,5 98.311,2 162.327,0 -39,4

Zeharkako zergak 3.463.888,8 4.045.743,7 -14,4 1.143.468,8 1.261.806,0 -9,4 2.320.419,9 2.783.937,7 -16,6

BEZa 2.363.846,8 2.774.203,4 -14,8 575.798,6 612.116,6 -5,9 1.788.048,2 2.162.086,8 -17,3

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 1.000.967,8 1.144.175,0 -12,5 254.181,6 299.657,6 -15,2 746.786,2 844.517,4 -11,6

Gainerako zeharkako zergak 99.074,1 127.365,3 -22,2 626,0 2.135,6 -70,7 98.448,2 125.229,7 -21,4

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 30.578,8 51.743,5 -40,9 1.314,2 1.798,6 -26,9 29.264,6 49.944,8 -41,4

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 6.392.090,4 7.517.783,9 -15,0 1.593.734,4 1.741.940,9 -8,5 4.798.355,9 5.775.843,1 -16,9

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 6.840.054,4 8.036.764,5 -14,9 1.796.678,9 1.901.938,4 -5,5 5.043.375,5 6.134.826,1 -17,8  
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a) PFEZ 

PFEZaren diru-bilketa likidoa % 11,9 jaitsi da aurreko urteko irailarekin alderatuta, bilketa 

gordina % 11,2 murriztu delako eta itzulketak jaitsi direlako, 450,5 milioitik 415,5 milioira  

(–% 7,8). 

Osagarri desberdinek bilakaera desberdina izan dute. Hala, gora egin dute lan-etekinen 

gaineko atxikipenek (% 1,5), kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenek (% 5,5) eta 

ondare-irabazien gaineko atxikipenek (% 65,0). Hala ere, murriztu egin dira lanbide-, 

enpresa- edo arte-jardueren ordainketa zatikatuak (–% 34,9) -lehenengo bi hiruhilekoei 

zegozkienak baliogabetu egin zirelako 1/2020 Foru Dekretu Arauemailearen bidez-, 

higiezinen kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak (–% 12,4) eta sarien gaineko karga 

berezia. Azken horren 2,5 milioiko diru-bilketa ez dator bat aurreko ekitaldian lortutako 

47,0 milioi euroko diru-bilketarekin. Kuota diferentzialak, errenta-kanpainako itzulketak 

aurreratuta eta diru-sarrerak atzeratuta ( aitorpenak aurkezteko epea irailaren 30era arte 

—eta azaroaren 30era arte, diru-sarrera zatikatuz gero— luzatzearen ondorioz), –378,0 

milioi euroko emaitza negatiboa du (–157,4 milioi urte bat lehenago). 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentzialak % 31,9 egin du behera, diru-bilketa gordina txikiagoa 

izan baita, % 30,0 jaitsi da eta, 2019ko kanpainaren sarrera eginda, Bizkaiko ekonomian 

COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko hartutako ezohiko zerga-neurriek eraginda, 

415,1 milioi eurotan kokatzen da; aurreko urtean 593,3 milioi eurokoa izan zen. 

Itzulketen bolumena ez da oso esanguratsua ekitaldi honetan (17,8 milioi) eta % 78,9 igo 

da. Aurreko epigrafean aipatu diren gainerako zergak kontuan hartuta, zergaren bilketa 

% 26,2 murriztu da eta 2019ko irailera arte lortutako 686,5 milioietatik ekitaldi honetako 

506,8 milioietara igaro da. 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zeharkako gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 39,4 jaitsi da. Izan ere, aurreko 

urteko iraileko 162,3 milioietatik aurtengo 98,3 milioietara jaitsi da. Nabarmentzekoak dira 

jaitsierak ondarearen gaineko zergan (–% 98,0) —aitorpenak aurkezteko epea irailaren 

30era arte luzatu delako— eta oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergan (–% 9,3). Igoerak 

eman dira, berriz, kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zergan (% 13,1), ez-egoiliarren 

errentaren gaineko zergan (% 50,1) eta energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zergan. 

Azken horren sortzapena eten egin zen abenduaren 18ko 4/2018 Foru Dekretu 

Arauemailearen bidez, 2018ko azken hiruhilekotik 2019ko lehenengora bitartean; eta hori 

dela eta, 7,3 milioitik 11,8 milioira igaro zen, Arabako eta Gipuzkoako aldundien aldeko 4,5 

milioi euroko doikuntza egin ondoren; aurreko urtean baino % 178,1 handiagoa. 
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d) BEZa 

BEZaren diru-bilketa % 17,3 jaitsi da, 2.162,1 milioi eurotik ekitaldi honetan bildutako 

1.788,0 milioi eurora. Bilakaera negatiboa bilketa gordinaren % 14,8ko galeraren ondorio 

da, 2.774,2 milioi eurotik 2.363,8 milioi eurora igaro baita, eta itzulketak % 5,9 murriztu 

baitira. Aurreko txostenetan adierazi dugun bezala, zerga-figura horren barne-doikuntzak 

ordainketak % 10,1 murriztea ekarri du eta 312,9 milioi eurotan kokatu da: Araba doikuntza 

horren jasotzailea izan da, 109,7 milioi euroko zenbatekoagatik (+% 11,7), eta Gipuzkoa 

203,2 milioi euroko zenbatekoagatik (–% 18,6). 

e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bilketa % 11,6 murriztu da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, eta jaitsierak 

izan dituzte diru-bilketa gordinean (–% 12,5) eta itzulketetan (–% 15,2). Behera egin dute 

tabakogaiek (–% 0,5), hidrokarburoek (–% 13,2), alkoholek (–% 53,0), garagardoak                  

(–% 56,8) eta elektrizitateak (–% 12,8). Irailean barne-doikuntzarik sortu ez denez, aurreko 

hilean adierazitako zifrak mantendu dira: Bizkaiko Foru Aldundiak 247,9 milioi euro 

ordaindu dizkie Araba eta Gipuzkoakoei (% 15,3 gutxiago); lehenak 59,1 milioi euro jaso ditu 

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

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 21,4 jaitsi dira. Zehazki, beren diru-

bilketa murriztu dute ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko 

zergak (–% 26,3 eta –% 35,7, zergapeko bi egitateetako bakoitza), garraiobide jakin batzuen 

gaineko zergak (–% 46,4), berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergak (–% 11,5) eta 

aseguru-primen gaineko zergak (–% 1,2); joko-jarduerenak, berriz, gora egin du (% 17,7). 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Joko-tasek % 58,6ko murrizketa izan dute, batez ere, makina eta aparatu automatikoenak  

(–% 67,2) bultzatuta. Bestalde, III. kapituluko gainerako kontzeptuei dagokienez, behera 

egin dute zerga-zehapenek (–% 36,5), premiamendu-errekarguek (–% 27,8) eta 

berandutze-interesek (–% 28,5), eta horiek guztiak alarma-egoeraren indarraldian 

emandako zerga-prozeduren etetearen eraginpean daude. 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Estatuarekiko doikuntzak uztaileko kopuruetan mantentzen dira, ez abuztuan ez irailean ez 

baitira gauzatu behar. Hala, BEZaren bilketari dagozkionak % 15,6 jaitsi dira aurreko 

urtearekin alderatuta, eta fabrikazioaren gaineko zerga berezien doikuntzek, berriz, % 39,5 

handitu dute emaitza negatiboa.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldiak: urtarrila-iraila 

Periodos: enero-septiembre 
 

 

 


