
 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2021eko MARTXOA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Martxoan, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 11,3 igo da aurreko urteko epe 

berarekin alderaturik, 1.970,4 milioi eurora iritsi baita. 2020ko hil berean 1.769,8 milioi 

bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 200,6 milioiko eta % 26,8ko alde positiboa 

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

euro izan da. 

Emaitzak aztertzean, kontuan hartu behar da ekitaldi bietan ziurtatutako diru-bilketan 

agertzen diren zifrak ez direla homogeneoak; izan ere, aurreko ekitaldian zein oraingoan 

pandemiak finantza egoeran eta zergadunengan sortutako eragin kaltegarriak arintzeko 

hartutako neurriek zerga-sarreren egutegiari zein bildutako zenbatekoei eragiten dietela, 

noski. Martxoko diru-bilketak eskainitako zifrek ekarritako diru-sarreren suspertzea 

itxurazkoa da benetakoa baino gehiago; izan ere, erkatzeko oinarria aurreko urteko hil 

berean lortutakoa da, eta orduan diru-sarrerak eten eta geroratzeko neurri orokorrak hartu 

ziren operadore ekonomikoen likidezia errazteko. Horregatik, datozen hiletako bilakaera 

ezagutu arte itxaron beharko da ekitaldiko diru-bilketaren bilakaeraren oinarritutako ideia 

bat egiteko. 

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

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

ehuneko berean handitu da, hau da, % 11,3.  

 

 

 

                                                 MARTXOAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2021 2020 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 1.970.3 8 9,1 1.769.8 16,2 200.572,9 11,3

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 1.970.3 89,1 1.769.816,2 200.572,9 11,3

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 1.970.3 89,1 1.769.816,2 200.572,9 11,3

Gauzatze-ehunekoa %26,8 %21,7
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 2.207,5 milioi eurokoa 

izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 10,2 gehiago, izan ere, orduan 2.002,5 

milioi bildu baitziren. Bestalde, itzulketek % 1,9ko igoera izan dute, iazko 232,7 milioietatik 

oraingo 237,2 milioietara. Bi alderdi horiek batera % 11,3 igo dute zerga-bilketa likidoa, 

lehen aipatu den bezala. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bilketa likidoa % 18,7 hazi da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 1.011,0 

milioi euroko zenbatekoarekin, eta diru-bilketa gordinak % 17,4ko hazkundea izan du, baina 

itzulketetan, berriz, % 39,6ko beherakada egon da. Zeharkako zergei dagokienez, 949,4 

milioi eurokoa izan da, eta % 4,7ko hazkundea izan dute. Hala, bilketa gordina eta itzulketak 

ere igo egin dira (% 3,9 eta % 5,7, hurrenez hurren). Tasak eta beste diru-sarrerak % 8,6 

jaitsi dira; izan ere, 9,9 milioi eurokoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 10,8 milioi eurokoak 

izan ziren. 

 

 

 

 

                                                  MARTXOAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2021 2020 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 2.207.545,6 2.002.496,8 205.048 ,8 10,2

Itzulitakoak -23 7.156,5 -23 2.68 0,6 -4.475,9 1,9

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 1.970.3 89,1 1.769.816,2 200.572,9 11,3

                                                                                   MARTXOAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2021 2020 diferen. 2021 2020 % 2021 2020 %

Zuzeneko zergak 1.022.414,5 870.637,0 17,4 11.372,8 18.829,4 -39,6 1.011.041,7 851.807,6 18,7

PFEZa 897.934,7 777.889,9 15,4 5.902,8 7.392,7 -20,2 892.031,9 770.497,2 15,8

Sozietateen gaineko zerga 73.337,8 61.277,3 19,7 3.346,6 3.715,1 -9,9 69.991,3 57.562,3 21,6

Gainerako zuzeneko zergak 51.141,9 31.469,8 62,5 2.123,4 7.721,6 -72,5 49.018,5 23.748,2 106,4

Zeharkako zergak 1.174.793,1 1.120.407,1 4,9 225.348,7 213.232,0 5,7 949.444,4 907.175,1 4,7

BEZa 782.924,1 817.177,1 -4,2 224.107,7 211.647,6 5,9 558.816,4 605.529,5 -7,7

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

Zerga bereziak 350.635,7 267.865,4 30,9 977,4 1.117,3 -12,5 349.658,2 266.748,1 31,1

Gainerako zeharkako zergak 41.233,4 35.364,6 16,6 263,5 467,1 -43,6 40.969,8 34.897,5 17,4

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 10.337,9 11.452,7 -9,7 435,0 619,2 -29,8 9.902,9 10.833,5 -8,6

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 2.207.545,6 2.002.496,8 10,2 237.156,5 232.680,6 1,9 1.970.389,1 1.769.816,2 11,3

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 0,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 2.207.545,6 2.002.496,8 10,2 237.156,5 232.680,6 1,9 1.970.389,1 1.769.816,2 11,3
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a) PFEZ 

PFEZaren diru-bilketa likidoa % 15,8 hazi da aurreko urteko martxoarekin alderatuta, 

bilketa gordina % 15,4 handitu delako eta itzulketak jaitsi direlako, 7,4 milioitik 5,9 milioira 

(–% 20,2). 

Osagarri desberdinek bilakaera desberdina izan dute. Jarduera profesional, enpresarial edo 

artistikoen ordainketa zatikatuak murriztu dira (-% 16,6), aurreko ekitaldiko konturako 

azken ordainketa egin beharra eteteak eragin baitie, baina lanaren etekinen gaineko 

atxikipenak % 14,5 hazi dira, kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak % 58,7, 

ondare irabazien gaineko atxikipenak % 4,0, kapital higiezinaren etekinen gaineko 

atxikipenak % 7,6 eta sarien gaineko zerga berezia, zeinaren diru-bilketa 4,1 milioira igo 

baita, aurreko urteko 2,0 milioietatik. Kuota diferentzialak 8,6 milioiko emaitza positiboa du, 

urtebete lehenagoko 3,0 milioiko emaitza positiboaren aldean. 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentzialak % 24,7 galdu du (diru-bilketa gordina % 22,2 jaitsi eta 12,9 

milioikoa izan da. Urtebete lehenago, ordea, 16,6 milioi bildu ziren). Itzuleren bolumenak 

(3,1 milioi) % 13,1 egin du behera. Aurreko epigrafean aipatu diren gainerako zergak 

kontuan hartuta, zergaren bilketa % 21,6 handitu da, eta 2020ko martxora arte lortutako 

57,6 milioietatik ekitaldi honetako 70,0 milioietara igaro da. 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoak % 106,4 egin du gora. Izan ere, 

aurreko urteko martxoko 23,7 milioietatik aurtengo 49,0 milioietara igaro da. Egoera 

gorabeheratsua da; hala, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergak (% 88,1) eta ez-

egoiliarren errentaren gaineko zergak (duela urtebeteko -1,6 milioietatik oraingo 14,5 

milioietara igarota) gora egin dute, eta behera ondarearen gaineko zergak (-% 44,5) eta 

energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zergak (-% 56,8). 

d) BEZ 

BEZaren diru-bilketa % 7,7 jaitsi da, 605,5 milioi eurotik ekitaldi honetan bildutako 558,8 

milioi eurora. Bilakaera negatiboa bilketa gordinaren % 4,2ko galeraren ondorio da, 817,2 

milioi eurotik 782,9 milioi eurora igaro baita, eta itzulketak % 5,93 hazi baitira. 

e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bilketa % 33,1 hazi da aurreko ekitaldiarekin alderatuta; igoera izan dute 

diru-bilketa gordinean (% 30,9) eta jaitsiera itzulketetan (-% 12,5). Igo dira garagardoari 

(% 28,3), hidrokarburoei (% 40,9) eta elektrizitateari (% 10,6) dagozkien diru-bilketak eta 

jaitsi tabakoaren laboreei (-% 18,8) eta alkoholei (-% 22,3) dagozkienak. 
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f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 17,4 igo dira. Zehazki, ondare-

eskualdaketen gaineko zergak bere bilketa murriztu du (-% 3,4) eta handitu dute egintza 

juridiko dokumentatuen gainekoak (% 2,5), zenbait garraiobideren gaineko zergak (% 62,7), 

berotegi-gas fluordunen gaineko zergak (% 7,8), aseguru primen gaineko zergak (% 66,8) 

eta joko-jardueren gainekoak (% 3,9). 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Tasa eta beste diru-sarrera batzuengatik diru-bilketa % 8,6 jaitsi da, eta 10,8 milioi euro 

lortu baziren, ekitaldi honetan 9,9 milioi euro bildu dira. Ildo horri eutsiz, joko-tasak % 8,7 

igo diren bitartean, nagusiki makina eta aparatu automatikoenak bultzatuta (% 591,9), jaitsi 

egin dira bingo-jokoarenak (–% 81,8) eta txartel eta bestelako apustuenak (–% 29,6). III. 

kapituluko gainerako kontzeptuei dagokienez, zerga-zehapenak (-% 36,9) eta berandutze-

interesak (-% 5,0) jaitsi eta premiamendu-errekarguak (% 8,7) igo egin dira. 

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-martxoa 

Periodos: enero-marzo 
 

 

 


