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I. ZIFRA GLOBALAK 

a) Bildutako zenbateko likido osoa 

Tributu itunduak direla-eta Bizkaian apirilaren 30era arte bildutako dirua 3.104,1 milioi 

euroan zenbatesten da. Zifra 471,4 milioi euro gehitu da, iazko apirilean lortutakoaren 

aldean; beraz, % 17,9 gehikuntza gertatu da. Guztira bildutakoa 2022ko aurrekontuan 

aurreikusitako sarreren (8.386,9 milioi euro) % 37,0 da. 

Aurreko txosten batzuetan adierazi genuen bezala, emaitzak aztertzean kontuan hartu behar 

da bi ekitaldietako bilketaren hileko ziurtagirietan jasotako zifren artean ez dagoela 

homogeneotasunik, pandemia-egoerak bere horretan dirauenez hartuz joan diren neurrien 

ondorioz. Zehazki, apirilaren 12ko 534/2022 Foru Aginduak xedatu zuen apirilaren 29ra 

arte luzatzea aurkezteko epea 2022ko apirilaren 25ean amaitzen zitzaien aitorpen eta 

autolikidazio guztiak aurkezteko eta sartzeko epea. Horren ondorioz, diru-sarreren bolumen 

handi bat, 866,3 milioi euro zenbatespenarekin bat, maiatzera geroratu da; hortaz, diru-

kopuru hori tributu desberdinen artean nola banatzen den jakin arte, eta zifren 

heterogeneotasuna ikusita, komeni da analisia hurrengo hilabetera geroratzea, hil horretako 

diru-banaketak zenbateko geroratuen banaketa jasoko baitu. 

 

 

 

                                                 APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 2.48 8 .043 ,0 2.792.8 99,4 -3 04.8 56,5 -10,9

FFAAen barneko doikuntza g uztira -405.064,6 -254.63 4,5 -150.43 0,1 59,1

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.082.978,3 2.53 8.264,9 -455.286,6 -17,9

Guztizko doikuntza Estatuarekin 154.8 70,7 94.446,2 60.424,5 64,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 2.23 7.849,0 2.63 2.711,1 -3 94.862,1 -15,0

Diru-bilketa g eroratua 53 4/2022 AF 866.261,5

TRIBUTU ITUNDUAK HOMOGENEOAK, 

GUZTIRA
3 .104.110,5 2.63 2.711,1 471.3 99,4 17,9
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b) Foru-aldundien barneko doikuntzak 

Barne-doikuntzei dagokienez, Bizkaiak 150,4 milioi euro gehiago ordaindu dizkie beste bi 

lurraldeei, hau da, %  59,1 gehiago. 

Bestalde, BEZa dela-eta egindako barne doikuntzak ordainketen gehikuntza garrantzitsu bat 

ekarri du, % 146,8 zehazki; dirutan, 258,3 milioi euro. Arabak 67,6 milioi jaso ditu (% 98,5 

gehiago) doikuntza horren bidez; Gipuzkoak, berriz, 190,8 milioi (% 170,1 gehiago). 

Zerga bereziei dagokienez, Bizkaiak, barne-doikuntzak direla-eta, 146,7 milioi euro ordaindu 

ditu (% 19 gutxiago) apirilera arte; Arabak 38,0 milioi jaso ditu (-% 5,0), eta Gipuzkoak, 108,7 

milioi (-% 0,8). 

c) Estatuarekiko doikuntzak 

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

ekitaldiko likidazioari dagozkienak, % 53,0 igo dira iazko apirilarekin alderatuta; inportazioei 

dagokien igoera nabarmena izan da (% 60,6); bai eta barneko eragiketena ere (%38,4). 

Bultzada, batez ere, hiruhilekoko doikuntzan aurkitzen da, kontuan hartuta Estatuak 

inportazioen BEZa dela-eta eta EAEk barne eragiketak direla-eta doikuntzaren oinarria 

zehazten du martxora arte izan duten hazkundea, % 53,6 eta % 22,8, hurrenez hurren. 

Ekitaldiko lehen hiruhilekoko fabrikazioaren gaineko zerga bereziei dagozkien doikuntzek 

eta aurreko ekitaldiko likidazioak % 44,8 handitu dute emaitza negatiboa, hidrokarburoen 

gainekoagatik barne-eragiketak, hark du 2021eko likidazio negatibo handiena izan da, -156,0 

milioitik -215,6 milioira (-% 38,2), eta hori ia ez da konpentsatu tabako-laboreen gaineko 

zergaren igoerarekin (% 88,9), urte honetan 2,2 milioitik 4,2 milioira igo baita. 
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