
 

BIZKAIAN TRIBUTU ITUNDUAK DIRELA-ETA BILDUTAKOA 

2022KO MARTXOA 

 

 

 

I. ZIFRA GLOBALAK 

a) Bildutako zenbateko likido osoa 

Aurtengo martxoan, tributu itunduak direla-eta bildutako zenbateko metatuak % 14,7ko 

gorakada izan du, iazko urtearekin alderatuta. Guztira, 2.259,2 milioi euro bildu dira; 

2021.urtean, berriz, 1.970,4 milioi euro bildu ziren. Horrek diru-bilketa likidoan 288,9 

milioiko alde positiboa dakar; gehikuntza hori ekitaldirako aurrekontuaren guztizko 

kopuruaren (8.386,9 milioi euro) % 26,9 da. 

Emaitzak aztertzean, kontuan hartu behar da bi ekitaldietako hileko bilketa-ziurtagirietan 

jasotako zifren homogeneotasunik eza, pandemia-egoerak irauten duelako hartzen diren 

neurrien ondorioz, nahiz eta martxoan metatutako emaitzan  neutralizatuta egon. Bestalde, 

nabarmena da elektrizitatearen fiskalitatearekin lotutako neurrien inpaktua; neurriok 

eragina izan dute energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zerga dela-eta 2021eko 

laugarren hiruhilekoan bildutako zenbatekoan, bai eta elektrizitatearen gaineko zergan 

bildutakoan ere. 

Hil honetan Estatuarekin doikuntzarik egin behar ez denez (apirilera arte foru-aldundien 

artean ere ez dira lehen doikuntzak egiten), gestio propioagatik bildutako kopurua ehuneko 

berean gehitu da, % 14,7. 

 

 

 

                                                 MARTXOAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 2.259.246,4 1.970.389,1 288.857,3 14,7

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.259.246,4 1.970.389,1 288.857,3 14,7

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 2.259.246,4 1.970.389,1 288.857,3 14,7

Gauzatze-ehunekoa %26,9 %26,8



     

2 

b) Gestio propioaren ondorioz bildutako zenbateko gordina eta itzulitako kopuruak 

Gestio propioko zerga itunduen bidez bildutako kopuru gordina 2.558,4 milioi euro izan da, 

urtebete lehenago lortutakoa baino % 15,9 gehiago; izan ere, orduan 2.207,5 milioi bildu 

ziren. Bestalde, itzulitako kopuruetan ere gehikuntza gertatu da (% 26,1); iaz 237,2 milioi 

euro itzuli ziren; aurten, berriz, 299,1 milioi. Inguruabar bi horien ondorioz, diru-bilketa 

likidoak % 14,7ko gehikuntza izan du. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko tributuen ondoriozko diru-bilketa likidoa % 2,0 handiagoa izan da aurreko 

ekitaldian lortutakoa baino: aurten 1.031,1 milioi euro bildu dira, eta gorakada izan dute bai 

diru-bilketa gordinak (% 2,8), bai itzulitako kopuruek (% 75,7). Zeharkako tributuetan, berriz, 

1.215,5 milioi euro bildu dira, hau da, % 28,0 gehiago. Igoera bildutako zenbateko gordinean 

(% 27,1) zein itzulitako kopuruetan (% 23,2) jazo da. Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

%27,5 handiagoak izan dira; zehazki, 12,6 milioi euro bildu dira aurten, eta aurreko ekitaldian, 

berriz, 9,9 milioi. 

 

 

 

 

                                                  MARTXOAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 2.558.390,9 2.207.545,6 350.845,4 15,9

Itzulitakoak -299.144,5 -237.156,5 -61.988,0 26,1

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.259.246,4 1.970.389,1 288.857,3 14,7

                                                                                   MARTXOAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2022 2021 diferen. 2022 2021 % 2022 2021 %

Zuzeneko zergak 1.051.057,1 1.022.414,5 2,8 19.985,4 11.372,8 75,7 1.031.071,7 1.011.041,7 2,0

PFEZa 941.749,3 897.934,7 4,9 6.625,6 5.902,8 12,2 935.123,7 892.031,9 4,8

Sozietateen gaineko zerga 67.027,2 73.337,8 -8,6 1.715,7 3.346,6 -48,7 65.311,6 69.991,3 -6,7

Gainerako zuzeneko zergak 42.280,5 51.141,9 -17,3 11.644,2 2.123,4 448,4 30.636,4 49.018,5 -37,5

Zeharkako zergak 1.493.246,3 1.174.793,1 27,1 277.699,7 225.348,7 23,2 1.215.546,6 949.444,4 28,0

BEZa 1.094.015,6 782.924,1 39,7 276.680,2 224.107,7 23,5 817.335,4 558.816,4 46,3

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

Zerga bereziak 350.237,9 350.635,7 -0,1 868,6 977,4 -11,1 349.369,4 349.658,2 -0,1

Gainerako zeharkako zergak 48.992,7 41.233,4 18,8 150,9 263,5 -42,7 48.841,9 40.969,8 19,2

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 14.087,5 10.337,9 36,3 1.459,4 435,0 235,5 12.628,2 9.902,9 27,5

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 2.558.390,9 2.207.545,6 15,9 299.144,5 237.156,5 26,1 2.259.246,4 1.970.389,1 14,7

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 2.558.390,9 2.207.545,6 15,9 299.144,5 237.156,5 26,1 2.259.246,4 1.970.389,1 14,7
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a) PFEZa 

Iazko martxoarekin alderatuta, PFEZaren diru-bilketa likidoak % 4,8 egin du gora, batetik, 

diru-bilketa gordinak % 4,9ko gorakada izan duelako, eta, bestetik, itzulitako kopuruek 

gorakada izan dutelako (% 12,2). 

Zergaren osagaiek bilakaera ezberdina izan dute. Gora egin dute lanbide-, enpresa- edo arte-

jardueren ordainketa zatikatuak (% 27,2), lan-etekinen gaineko atxikipenak (% 6,8) eta, neurri 

txikiagoan, higiezinen kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak (% 0,5). Hala, gutxitu egin dira 

kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak (-%22,8), ondare-irabazien gaineko 

atxikipenak (-%4,7) eta sarien gaineko karga bereziak; azken hori dela-eta bildutakoa 0,5 

milioira erori da, aurreko ekitaldiko 4,1 milioietatik. Bestalde, kuota diferentzialak 5,4 

milioiko emaitza positiboa izan du; aurreko urteko emaitza ere positiboa izan zen, baina 8,6 

milioi eurokoa. 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentziala % 47,3 gehitu da (% 21,0 gehitu da bildutako zenbateko 

gordina eta 15,7 milioi eskuratu dira; iazko kopurua, berriz, 12,9 milioi euro izan zen). 

Itzulketen bolumena, 1,2 milioi, % 61,6 jaitsi da. Aurreko epigrafean aipatu diren gainerako 

zergak kontuan hartuta, zergaren zioz bildutakoa % 6,7 gutxitu da; izan ere, 2021eko 

martxora arte lortutakoa 70,0 milioi izan zen, eta ekitaldi honetan bildutakoa, berriz, 65,3 

milioi izan da. 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Gainerako zuzeneko zergetan bildu den kopuru likidoa % 37,5 gutxitu da; joan den urteko 

martxora arte, 49,0 milioi bildu ziren, eta aurten, berriz, 30,6 milioi. Ez-egoiliarren errentaren 

gaineko zerga da emaitza positiboa izan duen bakarra (% 48,2). Aitzitik, murriztu egin dira 

oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga (-%41,8), ondarearen gaineko zerga (aurreko 

ekitaldiko 0,7 milioitik egungo -8,5 milioira igaro da) eta energia elektrikoaren ekoizpenaren 

gaineko zerga (-%101,1), 2021eko laugarren hiruhilekoari dagokion zerga etetearen 

ondorioz, elektrizitatearen prezioaren hazkunde neurrigabea arintzeko neurri gisa hartu 

dena. 

d) BEZa 

BEZari dagokionez, % 46,3 gehiago bildu da: iaz, 558,8 milioi euro bildu ziren, eta, aurten, 

817,3 milioi bildu dira orain arte. Bilakaera positiboa bilketa gordinaren % 39,7ko igoerari 

dagokio, 782,9 milioitik 1.094,0 milioi eurora igo baita, pandemia aurreko mailatik haragoko 

prezio-gorakadaren eraginez. Itzulketak, aldiz, % 23,5 hazi ziren. 

e) Zerga bereziak 

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, % 0,1 egin du behera zerga berezien diru-bilketak, diru-

bilketa gordinean eta itzulketetan izandako beherakaden ondorioz; (-% 0,1) eta (-%11,1) 
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gutxiago bildu da, hurrenez hurren. Igo egin dira alkoholaren (% 25,7), hidrokarburoen              

(% 0,8), garagardoaren (% 30,8) eta tabako-laboreen (% 10,5) bilketak, eta jaitsi egin da 

elektrizitatearen bilketa (-%81,6), elektrizitatearen prezioari eusteko hartutako neurrien 

eraginpean. 

f) Gainerako zeharkako zergak 

Gainerako zeharkako zergen kasuan, % 19,2ko igoera izan da, guztira. Zehazki, diru-bilketa 

igo egin da ondare-eskualdaketen gaineko zergan (% 18,9), egintza juridiko 

dokumentatuetan (% 33,7), berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergan (% 41,3) eta 

aseguru-primen gaineko zergan (% 25,7), eta murriztu egin dira garraiobide jakin batzuen 

gaineko zerga (-%15,2) eta joko-jardueren gaineko zerga (-% 46,4). 

g) Tasak eta beste sarrera batzuk 

Tasen eta beste sarrera batzuen zioz bildutakoak % 27,5eko igoera izan du; 9,9 milioi eurotik 

ekitaldi honetan bildutako 12,6 milioi eurora igo da. Joko-tasak % 200,3 igo dira, eta horren 

ondorioz osagai guztiak erregistratu dira, bai bingo-jokoarenak (% 307,7), bai txartel eta 

beste apustu batzuenak (% 25,9), baina batez ere makina eta aparatu automatikoenak, 1,2 

milioitik 4,5 milioira igaro baitira (% 278,3). Aitzitik, III. kapituluko gainerako kontzeptuek 

behera egin dute: premiamendu-errekarguak (-%19,4), zerga-zehapenak (-%16,1) eta 

berandutze-interesak (-%11,0). 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Arestian adierazi den bezala, apirilera arte ez dira egiten urteko lehen doikuntzak. 
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TRIBUTU ITUNDUAK DIRELA-ETA BILDUTAKOA. Aur. ekitadiarekin alderatzea 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2022 
 

Aldiak: urtarrila-martxoa 

Periodos: enero-marzo 
 

 

 


