
 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2021eko EKAINA 

 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Zerga-bilketa likido guztira 

Ekainean, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 20,5 igo da aurreko urteko epe 

berarekin alderatuta, 3.630,4 milioi eurora iritsi baita. 2020ko hil berean 3.012,6 milioi bildu 

ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 617,8 milioiko eta % 49,4ko 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 diete, 

noski. 

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. 

 

 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JUNIO

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación líquida 3 .790.58 4,7 3 .144.511,5 646.073 ,2 20,5

Total ajustes internos DDFF -254.63 4,5 -224.08 4,0 -3 0.550,5 13 ,6

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .53 5.950,2 2.920.427,5 615.522,7 21,1

Total ajustes con el Estado 94.446,2 92.197,4 2.248 ,8 2,4

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3 .63 0.3 96,4 3 .012.624,9 617.771,5 20,5

Porcentaje de ejecución 49,4% 3 7,0%
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b) Zerga-bilketa gordina eta itzulerak kudeaketa propioa dela eta 

Kudeaketa propioaren bidez itundutako zergen bilketa gordina 4.693,0 milioi eurokoa izan 

da, hau da, % 18,2ko igoera izan dela aurreko urtearekin alderatuta (3.971,4 milioi); 

itzulketek ere % 10,1eko igoera izan dute, iazko 1.051,0 milioietatik gaur egungo 1.157,1 

milioietara. Bi egoera horiek batuta, kudeaketa propioaren bidez bildutako zenbateko likidoa 

% 21,1 igo da. 

 

 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bilketa likidoa % 8,9 igo da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 1.441,8 milioi 

euro; zerga-bilketa gordina % 11,0 hazi da, eta itzulketak, berriz, % 18,7. Zeharkako zergetan 

2.068,1 milioi euro bildu dira, hots, % 31,1 igo da. Zerga-bilketa gordina % 23.3 hazi da, eta 

itzulketek, % 5,7 egin dute gora. Tasak eta beste sarrera batzuk % 38,7 igo dira; 26,0 milioi 

euro izan dira guztira, eta aurreko ekitaldian, 18,8 milioi euro izan ziren. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JUNIO

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación bruta 4.693 .027,1 3 .971.420,8 721.606,3 18 ,2

Devoluciones -1.157.076,9 -1.050.993 ,4 -106.08 3 ,5 10,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .53 5.950,2 2.920.427,5 615.522,7 21,1

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS JUNIO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

   en miles de euros 2021 2020 % 2021 2020 % 2021 2020 %

Impuestos Directos 1.866.532,8 1.681.706,4 11,0 424.759,0 357.952,8 18,7 1.441.773,8 1.323.753,6 8,9

IRPF 1.595.937,3 1.501.825,4 6,3 407.299,9 339.667,9 19,9 1.188.637,5 1.162.157,6 2,3

Impuesto sobre Sociedades 192.980,1 125.232,1 54,1 9.957,4 6.467,2 54,0 183.022,7 118.764,9 54,1

Resto Impuestos Directos 77.615,4 54.648,8 42,0 7.501,8 11.817,7 -36,5 70.113,6 42.831,1 63,7

Impuestos Indirectos 2.799.554,7 2.269.991,1 23,3 731.412,3 692.090,9 5,7 2.068.142,4 1.577.900,3 31,1

IVA 1.985.548,8 1.560.227,2 27,3 473.752,4 468.070,5 1,2 1.511.796,3 1.092.156,8 38,4

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 104.666,1 121.031,6 -13,5 -104.666,1 -121.031,6 13,5

Impuestos Especiales 725.053,2 642.937,2 12,8 152.259,3 102.469,0 48,6 572.793,9 540.468,2 6,0

Resto Impuestos Indirectos 88.952,7 66.826,8 33,1 734,6 519,8 41,3 88.218,1 66.307,0 33,0

Tasas y Otros Ingresos 26.939,7 19.723,3 36,6 905,5 949,7 -4,7 26.034,1 18.773,6 38,7

TOTAL GESTIÓN PROPIA 4.693.027,1 3.971.420,8 18,2 1.157.076,9 1.050.993,4 10,1 3.535.950,2 2.920.427,5 21,1

Ajustes con el Estado 267.926,2 273.257,5 -2,0 173.480,0 181.060,1 -4,2 94.446,2 92.197,4 2,4

Ajustes IVA 233.124,0 233.603,0 -0,2 11.109,6 15.474,6 -28,2 222.014,4 218.128,4 1,8

Ajustes Impuestos Especiales 34.802,2 39.654,5 -12,2 162.370,5 165.585,5 -1,9 -127.568,2 -125.931,0 -1,3

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 4.960.953,3 4.244.678,3 16,9 1.330.556,9 1.232.053,4 8,0 3.630.396,4 3.012.624,9 20,5
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a) PFEZ 

PFEZaren zerga-bilketa likidoa % 2,3 hazi da, aurreko urteko ekaineko datuarekin erkatuz 

gero, zerga-bilketa gordina % 6,3 eta itzulerak % 19,9 (339,7tik 407,3 milioira pasa dira), 

gehitu direlako. 

Osagaiek bilakaera desberdina dute. Igo dira lanbide, enpresa edo arte jardueren ordainketa 

zatikatuak % 13,2; lan etekinen gaineko atxikipenak % 4,7; kapital higigarriaren etekinen 

gaineko atxikipenak % 26,5; ondare irabazien gaineko atxikipenak % 18,2; kapital 

higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak % 5,8; eta sarien gaineko karga berezia 5,9 milioira 

igo da aurreko ekitaldiko 2,3 milioiekin alderatuz. Kuota diferentzialen emaitza negatiboa 

areagotu da (–378,9 milioi), gehiago itzuli delako. Urtebete lehenago –318,4 milioiko emaitza 

izan zen. 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentzialak % 114,8 irabazi du (zerga-bilketa gordina % 106,6 igo da eta 

102,2 milioitan kokatuta da, urtebeteko lehenago izandako 49,5 milioiren aldean; itzuleren 

bolumena (9,4 milioi) % 49,8 hazi da). Aurreko epigrafean aipatu diren gainerako zergak 

kontuan hartuta, zergaren bilketa % 54,1 handitu da, eta 2020ko ekainera arte lortutako 

118,8 milioietatik ekitaldi honetako 183,0 milioietara igaro da. 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoak % 63,7 egin du gora. Izan ere, 

aurreko urteko ekaineko 42,8 milioietatik aurtengo 70,1 milioietara igo da. Egoera aldakorra 

da: hala, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga % 120,3 igo da, eta ez egoiliarren 

errentaren gaineko zerga % 21,5; aldiz, ondarearen gaineko zerga (–% 19,9) eta energia 

elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zerga (–%18,8) murriztu egin dira. 

d) BEZa 

BEZaren diru-bilketa % 38,4 igo da, 1.092,2 milioi eurotik ekitaldi honetan bildutako 1.511,8 

milioi eurora. Bilakaera positiboak erantzuten dio, batetik, zerga-bilketa gordina % 27,3 

igotzeagatik, 1.560,2 milioitik 1.985,5 milioira pasata, eta, bestetik, batez ere, itzulerak pixka 

bat (bakarrik % 1,2) hazi direlako. 

Zerga   honetan     egindako barne   doikuntzaren   ondorioz   ordainketa  gutxiago  egin  dira      

(–% 13,5) 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). 

e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bilketa % 6,0 hazi da aurreko ekitaldiarekin alderatuta; igoera izan dute diru-

bilketa gordinean (% 12,8) eta itzulketetan (% 48,6). Zerga-bilketak murriztu dira honako 

arlo hauetan: garagardoa (–% 2,3), tabakoaren zereginak (–% 11,5) eta alkoholak (–% 23,6). 
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Hidrokarburoek (% 9,1) eta elektrizitateak (% 1,1), ordea, gora egin dute. 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 

izan du); hala, lehenengoak 40 milioi jaso ditu (% 76,0) eta bigarrenak, 109,6 milioi (% 41,3). 

f) Zeharkako zergapetzearen gainerako zergak 

Zeharkako gainerako zergak, batera, % 33,0 igo dira. Zehazki, honako zerga hauen diru-

bilketa igo da: ondare-eskualdaketen gaineko zerga (% 33,8), egintza juridiko 

dokumentatuen gaineko zerga (% 12,2), zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 103,4), 

berotegi-gas fluordunen gaineko zergak (% 24,4), aseguru primen gaineko zergak (% 31,2) 

eta joko-jardueren gaineko zerga (% 12,7). 

g) Tasak eta beste sarrera batzuk 

Tasak eta beste sarrera batzuen diru-bilketa % 38,7 igo da; 18,8 milioi eurotik ekitaldi 

honetan bildutako 26,0 milioi eurora igo da. Joko tasak % 43,4ko igoera izan du, makina eta 

aparatu automatikoen tasak izandako % 325,2ko hazkuntzak bultzatuta (aurreko ekitaldiko 

ostalaritza   sektorearen   itxierak   eraginda, 0,2 milioitik   3,8ra  igo da); bingo   jokoarenak    

(–% 78,7)   eta  txartel  eta  bestela  apustu   batzuenak  (–% 23,2),  berriz,  jaitsi  egin   dira.      

III. kapituluko gainerako kontzeptuei dagokienez, zerga-zehapenak (% 15,7), berandutze-

interesak (% 12,9) eta, batik bat, premiamendu-errekarguak (% 110,7) igo egin dira. 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Ekainean ez da transferentziarik egin estatuarekiko doikuntzetan; beraz, emaitza, duela 

hilabeteko txostenean jasoa eta ekitaldiko lehen hiruhilekoaren diru-bilketaren doikuntzei 

eta aurreko ekitaldiko likidazioari dagokiena, bertan adierazitako moduan mantendu da.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 2021 
Aldiak: urtarrila-ekaina 

Periodos: enero-junio 
 

 


