
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2021eko URTARRILA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Urtarrilean, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 4,1 jaitsi da aurreko urteko epe 

berarekin konparaturik, 796,3 milioi eurora iritsi baita. 2020ko hil berean 830,5 milioi bildu 

ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 34,2 milioiko eta % 10,8ko alde negatiboa dago 

ekitaldirako aurreikusitako guztizko zenbatekoarekin. Zenbateko hori 7.341,6 milioi euro 

izan da. 

Emaitzak aztertzean, kontuan hartu behar da bi ekitaldietan ziurtatutako diru-bilketan 

jasotako zifren homogeneotasunik eza, izan ere, COVID 19aren hedapena eusteko 

erabakiek, jarduera eten dutenek, gure zergadunengan eragin dituzten likidezia-arazoak 

arintzeko hartutako neurriek, baita jarduera ekonomikoa suspertzeko hartutakoek ere, 

2021. urteari dagokion diru-bilketari eragiten baitiote. Nolanahi ere, horiek guztiak (11 

2020. urtean eta 3 oraingo ekitaldian) alarma-egoera hasi zenetik ondoz ondoko foru 

dekretu arauemaileetan daude. 

Hilabete honetan Estatuarekin ez denez doikuntzarik egin (apirilera arte ere ez dira egingo 

foru aldundien arteko lehenengo doikuntzak), kudeaketa propioarengatik diru-bilketa 

ehuneko berean gutxitu da, hau da, % 4,1.  

 

 

                                          URTARRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2021 2020 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 796.3 42,4 8 3 0.53 8 ,4 -3 4.196,0 -4,1

FFAAen barneko doikuntza g uztira 0,0 0,0 0,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 796.3 42,4 83 0.53 8,4 -3 4.196,0 -4,1

Guztizko doikuntza Estatuarekin 0,0 0,0 0,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 796.3 42,4 83 0.53 8,4 -3 4.196,0 -4,1

Gauzatze-ehunekoa 10,8% 10,2%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 846,1 milioi eurokoa izan 

da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 5,5 gutxiago, izan ere, orduan 895,3 milioi 

bildu baitziren. Bestalde, itzulketek % 23,2ko murrizketa izan dute, iazko 64,7 milioietatik 

oraingo 49,7 milioietara. Bi alderdi horiek batera % 4,1 jaitsi dute zerga-bilketa likidoa, 

lehen aipatu den bezala. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bilketa likidoa % 0,4 jaitsi da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 650,9 

milioi euroko zenbatekoarekin, eta beherakadak eman dira diru-bilketa gordinean (–% 0,5) 

eta itzulketetan (–% 12,9). Zeharkako zergei dagokienez, 141,5 milioi eurokoa izan da, eta 

% 17,7ko jaitsiera izan dute. Hala, bilketa gordina eta itzulketak ere jaitsi egin dira (–% 19,4  

eta –% 24,1, hurrenez hurren). Tasak eta bestelako diru-sarrerak % 26,1 jaitsi dira; izan ere, 

4,0 milioi eurokoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 5,4 milioi eurokoak izan ziren. 

 

 

 

                                          URTARRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2021 2020 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 8 46.078 ,4 8 95.28 3 ,3 -49.204,9 -5,5

Itzulitakoak -49.73 6,0 -64.745,0 15.008 ,9 -23 ,2

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 796.3 42,4 83 0.53 8,4 -3 4.196,0 -4,1

                                                          URTARRILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2021 2020 % 2021 2020 % 2021 2020 %

Zuzeneko zergak 655.467,5 658.493,4 -0,5 4.567,8 5.243,7 -12,9 650.899,7 653.249,6 -0,4

PFEZa 604.208,9 607.880,4 -0,6 2.944,3 4.115,2 -28,5 601.264,6 603.765,1 -0,4

Sozietateen gaineko zerga 43.130,4 39.374,2 9,5 550,6 774,2 -28,9 42.579,7 38.600,0 10,3

Gainerako zuzeneko zergak 8.128,3 11.238,8 -27,7 1.072,8 354,3 202,8 7.055,4 10.884,5 -35,2

Zeharkako zergak 186.517,8 231.302,4 -19,4 45.048,8 59.387,9 -24,1 141.468,9 171.914,5 -17,7

BEZa 51.098,7 103.110,1 -50,4 44.881,8 59.274,3 -24,3 6.216,8 43.835,8 -85,8

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zerga bereziak 123.323,3 115.143,7 7,1 156,6 64,3 143,4 123.166,7 115.079,4 7,0

Gainerako zeharkako zergak 12.095,8 13.048,6 -7,3 10,4 49,3 -78,8 12.085,3 12.999,3 -7,0

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 4.093,2 5.487,6 -25,4 119,4 113,3 5,4 3.973,7 5.374,3 -26,1

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 846.078,4 895.283,3 -5,5 49.736,0 64.745,0 -23,2 796.342,4 830.538,4 -4,1

Doikuntzak Estatuarekin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doikuntzak BEZa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doikuntzak Zerga bereziak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 846.078,4 895.283,3 -5,5 49.736,0 64.745,0 -23,2 796.342,4 830.538,4 -4,1



     

3 

 

 

a) PFEZa 

PFEZaren diru-bilketa likidoa % 0,4 jaitsi da aurreko urteko urtarrilarekin alderatuta, 

bilketa gordina % 0,6 murriztu delako eta itzulketak jaitsi direlako, 4,1 milioitik 2,9 milioira 

(–% 28,5). 

Osagarri desberdinek bilakaera desberdina izan dute. Ildo horri eutsiz, kapital higigarriaren 

etekinen gaineko atxikipenak % 21,7 hazi dira, ondare-irabazien gaineko atxikipenak, berriz, 

–% 33,5 jaitsi, beste honako hauekin batera: lan-etekinen gaineko atxikipenak (–% 0,3), 

lanbide-, enpresa- eta arte-jardueren ordainketa zatikatua (–% 16,8, 2020ko 4. 

hiruhilekokoak salbuesteagatik), kapital higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak (–% 3,1) 

eta sarien gaineko karga berezia. Azkenekoa, aurreko ekitaldiko 2,0 milioitik aurtengo 0,0 

milioira jaitsi da. Kuota diferentzialak 1,6 milioiko emaitza positiboa du, urtebete 

lehenagoko 0,2 milioiko emaitza negatiboaren aldean. 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentzialak % 37,1 irabazi du, diru-bilketa gordina % 27,8 igo eta 6,4 

milioikoa izan baita. Urtebete lehenago, ordea, 5,0 milioi bildu ziren. Itzuleren bolumenak 

(0,5 milioi) % 28,6 egin du behera. Aurreko epigrafean aipatu diren gainerako zergak 

kontuan hartuta, zergaren bilketa % 10,3 hazi da, eta 2020ko urtarrilean lortutako 38,6 

milioietatik ekitaldi honetako 42,6 milioietara igaro da. 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoak % 35,2 egin du behera. Izan ere, 

2020ko urtarrileko 10,9 milioietatik aurtengo 7,1 milioietara pasa da. Jaitsierak orokorrak 

dira: –% 26,7 oinordetza eta dohaintzen zergan; –% 44,5 ondarearen gaineko zergan eta      

–% 29,9 ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan; bien bitartean, energia elektrikoaren 

ekoizpenaren gaineko zergak ekitaldi honetan 0,8 milioi euroko saldo negatiboa du. 

d) BEZa 

BEZaren diru-bilketa % 85,8 jaitsi da, 43,8 milioi eurotik ekitaldi honetan bildutako 6,2milioi 

eurora, hain zuzen, urtebete lehenago gertatutakoaren aurkakoa. Bilakaera negatiboa 

bilketa gordinaren % 50,4ko galeraren ondorio da, 103,1 milioi eurotik 51,1 milioi eurora 

igaro baita, eta itzulketak % 24,3 murriztu baitira. 
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e) Zerga bereziak 

Zerga berezietan diru-bilketa % 7,0 igo da, aurreko ekitaldikoarekin alderatuz gero, bilketa 

gordina % 7,1 hazteari esker, eta itzulketek ere arinki gora egin dutelako. Gora egin dute 

hidrokarburoen (% 9,0) eta garagardoen (% 99,9) bilketek; bien bitartean, jaitsi dira 

tabakoarena (–% 5,0), alkoholena (–% 14,0) eta elektrizitatearena (–% 7,0). 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako gainerako zergak, batera, % 7,0 jaitsi dira. Zehatz-mehatz esanda, ondare-

eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren bilketa murriztu da     

(–% 17,4 zerga-egitate bakoitza); honako hauek, ordea, gora egin dute: garraio-bitarteko 

zehatzen gaineko zerga (% 12,0), berotegi-efektuko fluor-gasen gaineko zerga (% 7,8), 

aseguru-primen gaineko zerga (% 4,8) eta joko-jarduerena (% 3,0). 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Tasa eta beste diru-sarrera batzuengatik diru-bilketa % 26,1 jaitsi da, eta 2020ko 

urtarrilean 5,4 milioi euro lortu baziren, ekitaldi honetan 4,0 milioi euro bildu dira. Ildo horri 

eutsiz, joko-tasak % 4,6 igo diren bitartean, nagusiki makina eta aparatu automatikoenak 

bultzatuta (% 822,4),  bingo-jokoarenak (–% 83,1) eta txartel eta bestelako apustuenak        

(–% 23,1) jaitsi dira. III. kapituluko gainerako kontzeptuei dagokienez, behera egin dute 

zerga-zehapenek (–% 57,6), berandutze-interesek (–% 30,8) eta premiamendu-errekarguek 

(–% 9,9). Izan ere, horiei guztiei alarma-egoeraren indarraldian emandako zerga-

prozeduren etenak eragin die. 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Aurrean esan denez, apirilera arte ez dira egingo urteko lehenengo doikuntzak.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2021 
 

Aldiak: urtarrila / 2021 

Periodos: enero / 2021 
 

 

 


