
 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2021EKO APIRILA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Apirilean, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 7,1 igo da aurreko urteko epe 

berarekin alderatuta, 2.632,7 milioi eurora iritsi baita. 2020ko hil berean 2.457,6 milioi bildu 

ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 175,1 milioiko alde positiboa dago eta  ekitaldirako 

aurreikusitako guztizko zenbatekoaren %35,9a da. 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 diete, noski. Apirileko diru-

bilketak eskainitako zifrek ekarritako diru-sarreren suspertzea itxurazkoa da benetakoa baino 

gehiago, erkatzeko oinarria aurreko urteko hil berean lortutakoa baita, 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 bilakaeran oinarritutako ideia bat egiteko. 

Barneko doikuntzei dagokienez, Bizkaiak beste lurraldeei egindako ordainketak 30,6 milioi 

gehiago izan dira, hau da, % 13,6 gehiago; aldiz, estatutik jasotako doikuntzak % 2,4 igo dira. 

                                                 APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2021 2020 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 2.792.8 99,4 2.58 9.461,1 203 .43 8 ,3 7,9

FFAAen barneko doikuntza g uztira -254.63 4,5 -224.08 4,0 -3 0.550,5 13 ,6

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.53 8.264,9 2.3 65.3 77,1 172.887,8 7,3

Guztizko doikuntza Estatuarekin 94.446,2 92.197,4 2.248 ,8 2,4

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 2.63 2.711,1 2.457.574,5 175.13 6,5 7,1

Gauzatze-ehunekoa %3 5,9 %3 0,2
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioaren bidez itundutako zergen bilketa gordina 3.257,3 milioi eurokoa izan da, 

hau da, % 9,6ko igoera izan dela aurreko urtearekin alderatuta (2.972,4 milioi); itzulketek ere 

% 18,5eko igoera izan dute, iazko 607,1 milioietatik gaur egungo 719,1 milioietara. Bi egoera 

horiek batuta, kudeaketa propioaren bidez bildutako zenbateko likidoa % 7,3 igo da. 

                                                  APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2021 2020 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 3 .257.3 46,2 2.972.43 5,0 28 4.911,2 9,6

Itzulitakoak -719.08 1,3 -607.057,9 -112.023 ,4 18 ,5

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.53 8.264,9 2.3 65.3 77,1 172.887,8 7,3
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bilketa likidoa % 9,4 igo da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 1.396,7 milioi 

euro; diru-bilketa gordina % 18,4 hazi da, eta itzulketak, berriz, % 504,3. Zeharkako zergetan 

1.121,5 milioi euro bildu dira, hots, % 4,3 igo da. Zerga-bilketa gordina % 2,3 hazi da, eta 

itzulketak, % 1,3 jaitsi. Tasak eta beste diru-sarrerak % 56,4 igo dira; izan ere, 20,1 milioi 

eurokoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 12,8 milioi eurokoak izan ziren. 

 

                                                                                   APIRILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

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

Zuzeneko zergak 1.540.229,6 1.300.718,0 18,4 143.538,2 23.751,8 504,3 1.396.691,4 1.276.966,2 9,4

PFEZa 1.317.590,1 1.163.093,1 13,3 135.616,0 7.675,4 1.666,9 1.181.974,1 1.155.417,7 2,3

Sozietateen gaineko zerga 165.718,1 102.973,8 60,9 4.762,8 5.359,4 -11,1 160.955,3 97.614,4 64,9

Gainerako zuzeneko zergak 56.921,3 34.651,0 64,3 3.159,4 10.716,9 -70,5 53.761,9 23.934,1 124,6

Zeharkako zergak 1.696.504,7 1.658.000,6 2,3 575.016,8 582.434,0 -1,3 1.121.487,9 1.075.566,6 4,3

BEZa 1.167.427,7 1.161.619,7 0,5 318.696,9 358.700,1 -11,2 848.730,8 802.919,6 5,7

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 104.666,1 121.031,6 -13,5 -104.666,1 -121.031,6 13,5

Zerga bereziak 471.800,3 448.419,7 5,2 151.307,4 102.232,6 48,0 320.492,8 346.187,2 -7,4

Gainerako zeharkako zergak 57.276,7 47.961,1 19,4 346,4 469,6 -26,2 56.930,3 47.491,4 19,9

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 20.611,9 13.716,5 50,3 526,2 872,1 -39,7 20.085,7 12.844,3 56,4

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 3.257.346,2 2.972.435,0 9,6 719.081,3 607.057,9 18,5 2.538.264,9 2.365.377,1 7,3

Doikuntzak Estatuarekin 267.926,2 273.257,5 -2,0 173.480,0 181.060,1 -4,2 94.446,2 92.197,4 2,4

Doikuntzak BEZa 233.124,0 233.603,0 -0,2 11.109,6 15.474,6 -28,2 222.014,4 218.128,4 1,8

Doikuntzak Zerga bereziak 34.802,2 39.654,5 -12,2 162.370,5 165.585,5 -1,9 -127.568,2 -125.931,0 -1,3

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3.525.272,4 3.245.692,5 8,6 892.561,3 788.117,9 13,3 2.632.711,1 2.457.574,5 7,1  
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a) PFEZ 

PFEZaren bilketa likidoa % 2,3 handitu da aurreko urteko apirilarekin alderatuta, bilketa gordina 

% 13,3 igo delako eta itzulketak 7,7 milioitik 135,6 milioira igo direlako. Egoera hori PFEZaren 

kanpainaren hasiera ia hilabete aurreratu izanak sortu du. 

Osagarri desberdinek bilakaera desberdina izan dute. Lanbide, enpresa edo arte jardueren 

ordainketa zatikatuak % 39,2 igo dira (lehen aipatu dugunez, kopuru hori ez da homogeneoa 

aurreko ekitaldikoarekin, aurreko ekitaldiko konturako ordainketak egiteko betebeharra 

eteteagatik); lan etekinen gaineko atxikipenak % 10,7 izan dira; kapital higigarriaren etekinen 

gaineko atxikipenak % 42,5; ondare irabazien gaineko atxikipenak % 9,2; kapital higiezinaren 

etekinen gaineko atxikipenak % 39,9 milioi; eta sarien gaineko karga berezia 5,9 milioira igo da 

aurreko ekitaldiko 2,3 milioiekin alderatuz. 117,1 milioiko emaitza negatiboa duen kuota 

diferentzialak behera egin du, itzulketen aurrerakinak eraginda, aurreko urteko 4,2 milioiko 

positiboaren aldean. 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentzialak % 109,3 irabazi du, diru-bilketa gordina % 94,3 igo eta 86,2 

milioikoa izan baita. Urtebete lehenago, ordea, 44,3 milioi bildu ziren. Itzulketen bolumenak (4,3 

milioi) % 18,0 egin du behera. Aurreko epigrafean aipatu diren gainerako zergak kontuan 

hartuta, zerga-bilketa % 64,9 handitu da, eta 2020ko apirilera arte lortutako 97,6 milioietatik 

ekitaldi honetako 161,0 milioietara igo da. 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoak % 124,6 egin du gora. Izan ere, aurreko 

urteko apirileko 23,9 milioietatik aurtengo 53,8 milioietara igo da. Egoera gorabeheratsua da; 

hala, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergak (% 97,6) eta ez-egoiliarren errentaren gaineko 

zergak (duela urtebeteko -0,1 milioietatik oraingo 15,0 milioietara igarota) gora egin dute, eta 

behera ondarearen gaineko zergak (-% 25) eta energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko 

zergak (-% 41,7). 

d) BEZ 

BEZaren diru-bilketa % 5,7 igo da, 802,9 milioi eurotik ekitaldi honetan bildutako 848,7 milioi 

eurora. Bilakaera positiboa diru-bilketa gordinaren % 0,5eko irabaziaren ondorio da, 1.161,6 

milioi eurotik 1.167,4 milioi eurora igaro baita, eta, batez ere, itzulketak % 11,2 murriztu 

izanaren ondorio. Zerga honetan egindako barne doikuntzaren ondorioz % 13,5 ordainketa 

gutxiago egin dira eta 104,7 milioi euro izan dira. Araba doikuntza horren jasotzailea izan da, 34 

milioi euro (–% 24,1), bai eta Gipuzkoa ere,  70,6 milioi euro (–% 7,3). 
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e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bilketa % 7,4 jaitsi da aurreko ekitaldiarekin alderatuta; igoera izan dute diru-

bilketa gordinean (% 5,2) eta itzulketetan (% 48). Jaitsi egin dira garagardoa (–% 2,9), 

hidrokarburoak (–% 5,1), elektrizitatea (–% 4,4), tabako-laboreak (–% 20,2) eta alkoholak              

(–% 25,3). Zerga horien barne doikuntzek eragin handia izan dute emaitza horietan. Kontzeptu 

horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak 149,6 milioi euro ordaindu dizkie Arabakoei eta 

Gipuzkoakoei (% 49,2ko igoera); hala, lehenengoak 40 milioi jaso ditu (+% 76,0) eta bigarrenak, 

109,6 milioi (+% 41,3). 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 19,9 igo dira. Zehazki, honako hauek 

handitu dira: ondare eskualdaketen gaineko zerga, % 11; egintza juridiko dokumentatuak, 

% 10,4; garraiobide jakin batzuen gaineko zerga, % 115,9; berotegi efektuko gas fluordunen 

gaineko zerga, % 9; aseguru-primen gaineko zerga, % 26,4 eta joko jardueren gaineko                

zerga,  %  8,6. 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Tasak eta beste diru-sarrera batzuen diru-bilketa % 56,4 igo da, 12,8 milioi eurotik ekitaldi 

honetan bildutako 20,1 milioi eurora. Joko tasak % 90,6ko igoera izan du, eta, horren ondorioz, 

baita makina eta aparatu automatikoen tasak ere (aurreko ekitaldiko ostalaritza sektorearen 

itxierak 0,2 milioitik 3,8ra igo da); bingo jokoarenak (-% 72,7) eta txartel eta bestela apustu 

batzuenak (-% 23,6), berriz, jaitsi egin dira. III. kapituluko gainerako kontzeptuetan, zerga 

zehapenak (-% 2,9) jaitsi egin dira, eta berandutze interesek (% 27,6) nahiz premiamendu 

errekarguek (% 146,8) gora egin dute. 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Estatuarekiko doikuntzak, ekitaldiko lehen hiruhilekoko BEZaren diru-bilketari eta aurreko 

ekitaldiko likidazioari dagozkienak, % 1,8 igo dira duela urtebeteko apirilarekin alderatuta; 

inportazioak igo egin dira (% 3,8) eta barneko eragiketak, berriz, jaitsi (-% 1,9). Zerga berezien 

doikuntzen emaitza negatiboa % 1,3 handitu da, batez ere alkoholaren barneko eragiketengatik 

(-% 11,5) eta tabakoagatik (-% 0,6) gutxiago kobratu delako; hidrokarburo eragiketengatik, 

berriz, % 0,4 gutxiago ordaindu da. 

.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2021 
 

Aldiak: urtarrila-apirila 

Periodos: enero-abril 
 

 


