
 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2020KO URRIA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztirako diru-bilketa likidoa 

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

% 12,4 gutxitu baita aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta: 6.213,5 milioi euro bildu 

dira aurten eta 2019an, berriz, 7.096,9 milioi. Beraz, bildutako kopuru likidoan 883,4 

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

osoaren % 76,3 (zenbateko osoa: 8.141,1 milioi euro). 

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

bi ekitaldietan ziurtatutako diru-bilketan jasotako zifren homogeneotasunik eza. 2020koa 

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

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

hedapenari eusteko erabakiek, ekitaldi honetako 1. Foru Dekretu Arautzailetik 10.era 

bitartekoetan jasota daudenek. 

Barne-doikuntzei dagokienez, adierazi beharra dago Bizkaiak gainontzeko lurraldeei egin 

dien ordainketa 122,0 milioi euro txikitu dela, hau da, % 11,7ko jaitsiera izan duela. 

 

                                                 URRIAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 6.707.18 3 ,0 7.576.3 60,6 -8 69.177,6 -11,5

FFAAen barneko doikuntza g uztira -922.3 8 5,9 -1.044.402,1 122.016,1 -11,7

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 5.784.797,1 6.53 1.958,6 -747.161,5 -11,4

Guztizko doikuntza Estatuarekin 428 .709,7 564.947,5 -13 6.23 7,8 -24,1

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 6.213 .506,8 7.096.906,1 -883 .3 99,3 -12,4

Gauzatze-ehunekoa 76,3 % 90,2%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 7.844,5 milioi eurokoa 

izan da, hau da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 10,3 gutxiago (orduan 8.747,2 

milioi bildu ziren). Bestalde, itzulketak % 7,0 murriztu dira: iaz 2.215,2 milioi eurokoak izan 

ziren eta aurten 2.059,7 milioikoak. Bi inguruabar horiek batera jarrita, bildutako kopuru 

likidoa % 11,4 urritu da. 

                                                  URRIAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2020 2019 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 7.8 44.501,3 8 .747.194,5 -902.693 ,2 -10,3

Itzulitakoak -2.059.704,2 -2.215.23 5,9 155.53 1,7 -7,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 5.784.797,1 6.53 1.958,6 -747.161,5 -11,4
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bidezko diru-bilketa likidoa aurreko ekitaldikoa baino % 7,2 gutxiago izan 

da: 3.339,5 milioi euro. Hala, erori egin dira diru-bilketa gordina (–% 6,7) nahiz itzulketak    

(–% 3,0). Zeharkako zergen bidez 2.404,8 milioi euro bildu dira, hau da, iaz baino % 16,5 

gutxiago. Hain zuzen ere, behera egin dute bai diru-bilketa gordinak (–% 13,3), bai itzulketek 

(–% 8,1). Tasak eta beste diru-sarrerak % 26,1 jaitsi dira; izan ere 40,5 milioikoak izan dira, 

eta aurreko ekitaldian 54,8 milioikoak izan ziren. 

 

                                                                                   URRIAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

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

Zuzeneko zergak 3.812.893,7 4.087.054,6 -6,7 473.397,3 488.162,3 -3,0 3.339.496,4 3.598.892,3 -7,2

PFEZa 2.929.896,7 2.989.663,8 -2,0 435.608,8 455.877,4 -4,4 2.494.287,9 2.533.786,4 -1,6

Sozietateen gaineko zerga 684.501,6 914.434,0 -25,1 19.148,7 15.787,2 21,3 665.352,9 898.646,9 -26,0

Gainerako zuzeneko zergak 198.495,4 182.956,8 8,5 18.639,8 16.497,8 13,0 179.855,6 166.459,1 8,0

Zeharkako zergak 3.989.564,3 4.603.453,2 -13,3 1.584.801,1 1.725.217,6 -8,1 2.404.763,2 2.878.235,6 -16,5

BEZa 2.741.396,1 3.190.638,9 -14,1 653.386,0 664.472,9 -1,7 2.088.010,1 2.526.166,0 -17,3

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 532.785,9 605.221,4 -12,0 -532.785,9 -605.221,4 12,0

Zerga bereziak 1.138.097,5 1.273.825,5 -10,7 397.654,4 453.032,1 -12,2 740.443,1 820.793,3 -9,8

Gainerako zeharkako zergak 110.070,7 138.988,8 -20,8 974,8 2.491,1 -60,9 109.095,9 136.497,7 -20,1

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 42.043,2 56.686,7 -25,8 1.505,7 1.856,0 -18,9 40.537,5 54.830,7 -26,1

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 7.844.501,3 8.747.194,5 -10,3 2.059.704,2 2.215.235,9 -7,0 5.784.797,1 6.531.958,6 -11,4

Doikuntzak Estatuarekin 654.624,7 765.627,3 -14,5 225.914,9 200.679,8 12,6 428.709,7 564.947,5 -24,1

Doikuntzak BEZa 606.673,9 717.343,8 -15,4 15.474,6 9.014,6 71,7 591.199,2 708.329,1 -16,5

Doikuntzak Zerga bereziak 47.950,8 48.283,5 -0,7 210.440,3 191.665,1 9,8 -162.489,5 -143.381,6 -13,3

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 8.499.126,0 9.512.821,8 -10,7 2.285.619,2 2.415.915,7 -5,4 6.213.506,8 7.096.906,1 -12,4  

 



     

3 

 

a) PFEZ 

Aurreko urteko urrikoaren aldean PFEZaren bidez % 1,6 gutxiago bildu da; izan ere, zerga-

bilketa gordina % 2,0 murriztu da eta itzulketek behera egin dute: iaz 455,9 milioi eta aurten 

435,6 milioi (–% 4,4). 

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

egin dira (% 1,5), bai eta kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak (% 3,1) nahiz 

ondare-irabazien gaineko atxikipenak (% 72,4) ere. Aitzitik, jausi egin dira jarduera 

profesional, enpresarial edo artistikoen ordainketa zatikatuak (–% 31,6); izan ere, lehen bi 

hiruhilekoei zegozkienak baliogabetu egin ziren 1/2020 Foru Dekretu Arauemailearen 

bidez. Era berean, kapital higiezinen gaineko atxikipenak ere urritu dira (–% 10,8), bai eta 

sarien gaineko karga berezia ere; azken horien diru-bilketa 3,0 milioikoa izan da, hau da, 

aurreko ekitaldikoa (47,6, 0 milioi) baino nabarmen txikiagoa. Kuota diferentzialak –171,9 

milioi euroko emaitza negatiboa du, aurreko urteko –158,6 milioien aldean, eta bigarren 

epea ordaintzeke dago oraindik, azaroaren azken egunean helbideratuko baita. 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentzialak % 30,8 egin du behera, diru-bilketa gordina txikiagoa izan 

delako (% 29,3 jaitsi da). 2019ko kanpainako diru-sarreraren zati bat gauzatu da, Bizkaiko 

ekonomian COVID-19aren eraginari aurre egiteko hartutako ezohiko zerga-neurriek 

eraginda, eta 558,5 milioi eurokoa da; aurreko urtean 789,8 milioi izan ziren. 7/2020 Foru 

Dekretu Arauemailearen 2. artikuluan xedatutakoaren eraginpean dauden zergadunen 

autolikidazioak egiteke daude, autolikidazioaren borondatezko epea amaitu baino lehen 

urteko kontuak onartu ezin izan dituztenentzat. Horiek azaroan aurkeztu beharko dute 

autolikidazioa. Bere itzulketen bolumena, oraindik txikia bada ere (18,7 milioi), % 81,9 hazi 

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

% 26,0 beheratu da: 2019ko urrira arte, 898,6 milioi bildu ziren eta, ekitaldi honetan, 665,4 

milioi. 

c) Zuzeneko gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko bildutako kopuru likidoa % 8,0 hazi da: iazko urrian, 

166,5 milioi bildu ziren eta aurten 179,9 milioi. Oinordetzen eta dohaintzen gaineko 

zergaren jaitsiera (–% 12,9) nabarmentzen da ondarearen gaineko zergaren (% 4,1), 

kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zergaren (% 13,1), ez-egoiliarren errentaren 

gaineko zergaren (% 53,5) eta energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zergaren 

aurrean, zeinaren sortzapena eten egin baitzen 2018ko azken hiruhilekoan eta 2019ko 

lehenengoan zehar, abenduaren 18ko 4/2018 Foru Dekretu Arauemailearen bidez. 4,6 

milioitik 10,1 milioira igaro da, Arabako eta Gipuzkoako aldundien alde 6,2 milioi euroko 

doikuntza egin ondoren, iaz baino % 43,7 gehiago.  
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d) BEZa 

BEZaren ziozko diru-bilketa % 17,3 txikitu da: iaz, 2.526,2 milioikoa izan zen eta 2020ko 

ekitaldian, aldiz, 2.088,0 milioikoa. Bilakaera negatiboa bilketa gordinaren % 14,1eko 

galerari dagokio, 3.190,6 milioitik 2.741,4 milioi eurora igaro baita, eta itzulketak % 1,7 

murriztu dira. Zerga-figura honengatik barneko doikuntzaren ondorioz ordainketak % 12,0 

jaitsi dira eta 532,8 milioi euro izan dira: Doikuntza horietatik Arabak 187,7 milioi jaso ditu 

(% 36,8 gehiago) eta Gipuzkoak 345,1 milioi (–% 26,3). 

e) Zerga bereziak 

Zerga bereziek % 9,8 murriztu dute bilketa aurreko ekitaldiarekiko, eta jaitsierak izan 

dituzte bilketa gordinean (–% 10,7) eta itzulketetan (–% 12,2). Jaitsi egin dira tabako 

laboreen gainekoak (–% 2,9), hidrokarburoenak (–% 10,9), alkoholenak (–% 46,2), 

garagardoarena (–% 48,8) eta elektrizitatearena (–% 14,5). Zerga horiengatiko barne-

doikuntzen kontzeptu gisa, Bizkaiko Foru Aldundiak Araba eta Gipuzkoakoari 383,4 milioi 

euro ordaindu dizkie (–% 11,8 gutxiago). Hala, lehenengoak 93,2 milioi (–% 6,7) eta 

bigarrenak 290,2 milioi (–% 13,3) jaso dituzte. 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 20,1 jaitsi dira. Hain zuzen ere, 

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

(–% 25,2 eta –% 33,0 zerga-egitate bakoitzak) eta zenbait garraiobideren gaineko zergak   

(–% 47,5), berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergak (–%9,3) eta aseguru-primen 

gaineko zergak (–% 0,8); aitzitik, gora egin du joko-jardueren gaineko zergak (% 21,7). 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasak % 24,2 jaitsi da, bingo jokoaren gainekoak eta makinen eta aparatu 

automatikoen gainekoak izandako jaitsierek eraginda nagusiki (–% 38,7 eta –% 21,8, 

hurrenez hurren). Bestalde, III. kapituluko gainerako kontzeptuei dagokienez, zerga-

zehapenak (–% 32,3), premiamendu-errekarguak (–% 25,0) eta berandutze-interesak           

(–% 25,3) erori dira, eta horiek guztiak alarma-egoeraren indarraldian emandako zerga-

prozedurak etetearen eraginpean daude. 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

BEZaren bidez egindako diru-bilketari dagozkion Estatuarekiko doikuntzak, aurreko 

urtekoarekin alderatuta, % 16,5 jaitsi egin dira urrira arte eta beherakadak eman dira 

inportazioen gaineko diru-bilketan (–% 15,6) zein barneko eragiketen gaineko diru-bilketan 

(–% 18,4). Fabrikazioko zerga berezien doikuntzen emaitza negatiboa % 13,3 handitu da, 

batez ere hidrokarburoen gaineko zerga bereziaren barneko eragiketei dagozkien 

ordainketak  % 11,6 igo direlako, eta alkoholari dagozkion barne eragiketei dagozkienak, 

berriz, gutxiago kobratu direlako (–% 19,8), zati batean konpentsatuta tabako laboreen 

gaineko zerga bereziaren kobrantzak 6,7 milioi igo direlako (% 793,5).  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldiak: urtarrila-urria 

Periodos: enero-octubre 
 

 

 
 


