
 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2022KO MAIATZA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Diru-bilketa likidoa, guztira 

Maiatzeko diru-bilketak hazkunde nabarmena izan du aurreko urteko hil beraren aldean, 

apirileko epealdia bertan sartu delako. Izan ere, apirilaren 12ko 534/2022 Foru Aginduaren 

bidez, apirilaren 25etik 29ra luzatu zen aurkezteko epea, pandemia-egoerak bere horretan 

jarraitzen zuela eta inguruabar horrek zerga-betebeharrak betetzeari eragiten ziola 

kontuan hartuta. 

Bi ekitaldietako zifren homogeneotasunaren lehen oztopo hori gaindituta, zerga itunduen 

bidez metatutako diru-bilketak % 4,2ko igoera izan zuen maiatzean, 3.477,2 milioi eurora 

iritsiz, baina 2021ean 3.336,1 milioikoa izan zen. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 141,0 

milioiko eta % 41,5eko alde positiboa dago ekitaldirako aurreikusitako guztizko 

zenbatekoarekin. Zenbateko hori 8.386,9 milioi euro izan da. 

Hala ere, kontuan izan behar da 2021eko maiatzean 437 milioi euro baino gehiagoko diru-

sarrera izan zela 2019ko ekitaldiko akta bakarrei dagokienez (BEZari dagokiona batez ere, 

eta, beraz, beste foru-aldundiekin doitu beharrekoa). Gainera, nabarmena da 

elektrizitatearen fiskalitatearekin zerikusia duten neurrien eragina: 2021eko laugarren 

hiruhilekoari eta 2022ko lehenari dagokien energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko 

zergaren bilketan eragin dute, baita elektrizitatearen gaineko zergan ere. 

Barne-doikuntzei eta Estatuarekiko doikuntzei dagokienez, aurreko hileko egoerari eutsiko 

zaio, ez baita beste doikuntzarik sortuko datorren uztailera arte: barneko doikuntzetan 

Bizkaiak lurralde historikoei egindako ordainketa % 59,1 igo da (150,4 milioi gehiago) eta 

Estatuarekiko doikuntzetan % 64,0 (60 milioi gehiago). 

 

                                                 MAIATZAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 3 .727.3 49,2 3 .496.3 24,1 23 1.025,1 6,6

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3 .3 22.284,5 3 .241.689,6 80.595,0 2,5

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3 .477.155,2 3 .3 3 6.13 5,8 141.019,5 4,2

Gauzatze-ehunekoa %41,5 %45,4
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 4.561,3 milioi euro izan 

da, urtebete lehenago lortutakoa baino % 9,1 gehiago, izan ere, orduan 4.180,1 milioi bildu 

ziren. Bestalde, itzulketak % 32,0 igo dira, iazko 938,4 milioietatik oraingo 1.239,0 

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

likidoa % 2,5 igo da. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bilketa likidoa % 4,1 igo da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 1.473,0 

milioi eurora iritsiz; zerga-bilketa gordina % 5,4 hazi da, eta itzulketak, berriz, % 11,9. 

Zeharkako zergetan 1.825,4 milioi euro bildu dira, hots, % 1,2 igo da zenbatekoa. 

Horrenbestez, zerga-bilketa gordina % 11,7 igo da, eta itzulketak, % 41,0. Tasak eta beste 

sarrera batzuk % 4,9 igo dira; 23,8 milioi euro izan dira guztira, eta aurreko ekitaldian 22,7 

milioi euro izan ziren. 

 

 

 

                                                  MAIATZAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 4.561.261,1 4.18 0.066,8 3 8 1.194,3 9,1

Itzulitakoak -1.23 8 .976,5 -93 8 .3 77,2 -3 00.599,4 3 2,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3 .3 22.284,5 3 .241.689,6 80.595,0 2,5

                                                                                   MAIATZAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

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

Zuzeneko zergak 1.800.215,5 1.707.590,8 5,4 327.195,3 292.440,5 11,9 1.473.020,2 1.415.150,3 4,1

PFEZa 1.569.649,6 1.460.035,6 7,5 311.080,9 276.590,4 12,5 1.258.568,8 1.183.445,2 6,3

Sozietateen gaineko zerga 168.241,1 178.772,9 -5,9 3.747,2 8.804,0 -57,4 164.494,0 169.968,9 -3,2

Gainerako zuzeneko zergak 62.324,7 68.782,4 -9,4 12.367,3 7.046,1 75,5 49.957,4 61.736,2 -19,1

Zeharkako zergak 2.735.542,0 2.449.188,0 11,7 910.104,4 645.357,7 41,0 1.825.437,7 1.803.830,3 1,2

BEZa 2.024.456,9 1.796.352,5 12,7 501.914,2 388.821,9 29,1 1.522.542,7 1.407.530,6 8,2

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 258.338,8 104.666,1 146,8 -258.338,8 -104.666,1 -146,8

Zerga bereziak 628.788,2 579.940,9 8,4 149.227,5 151.374,8 -1,4 479.560,7 428.566,2 11,9

Gainerako zeharkako zergak 82.296,9 72.894,6 12,9 623,9 495,0 26,0 81.673,0 72.399,6 12,8

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 25.503,6 23.287,9 9,5 1.676,9 579,0 189,6 23.826,7 22.709,0 4,9

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 4.561.261,1 4.180.066,8 9,1 1.238.976,5 938.377,2 32,0 3.322.284,5 3.241.689,6 2,5

Doikuntzak Estatuarekin 385.688,6 267.926,2 44,0 230.817,9 173.480,0 33,1 154.870,7 94.446,2 64,0

Doikuntzak BEZa 350.368,6 233.124,0 50,3 10.731,4 11.109,6 -3,4 339.637,2 222.014,4 53,0

Doikuntzak Zerga bereziak 35.320,0 34.802,2 1,5 220.086,5 162.370,5 35,5 -184.766,5 -127.568,2 -44,8

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 4.946.949,7 4.447.993,0 11,2 1.469.794,5 1.111.857,2 32,2 3.477.155,2 3.336.135,8 4,2
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a) PFEZa 

PFEZaren diru-bilketa likidoa % 6,3 igo da aurreko urteko maiatzarekin alderatuta, diru-

bilketa gordina % 7,5 igo delako eta itzulketak ere % 12,5 igo direlako (276,6 milioitik 311,1 

milioira). 

Osagai desberdinek bilakaera desberdina izan dute. Gora egin dute lan-etekinen gaineko 

atxikipenek (% 7,2), jarduera profesional, enpresarial edo artistikoen ordainketa zatikatuek 

(% 20,1), kapital higiezinaren etekinen gaineko atxikipenek (% 1,5), ondare-irabazien 

gaineko atxikipenek (% 3,1) eta sarien gaineko karga bereziak; horien bilketa 22,4 milioira 

igo da, eta aurreko ekitaldian 5,9 milioikoa izan zen. Aldiz, kapital higigarriaren etekinen 

gaineko atxikipenak % 10,3 jaitsi dira, eta kuota diferentzialak 291,3 milioiko emaitza 

negatiboa izan du, aurreko urteko 253,3 milioiko zenbateko negatiboaren aldean; izan ere, 

aurreko ekitaldiko kanpainarekin alderatuta, nolabaiteko aurrerapena izan da itzulketa-

eskaerak aurkezteko erritmoan. 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentziala % 1,2 jaitsi da; horien bilketa gordina (-% 6,8) 87,2 milioikoa 

izan da, aurreko urteko 93,5 milioien aldean, eta itzulketen bolumena ere % 64,4 jaitsi da, 

2,9 milioiraino. Aurreko epigrafean aipatzen joan diren gainerako zergak kontuan hartuta, 

zerga honen bilketa % 3,2 jaitsi da: 2021eko maiatzera arte 170,0 milioi lortu ziren eta 

ekitaldi honetan 164,5 milioi. 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 19,1 jaitsi da: aurreko urteko 

maiatzean 61,7 milioi lortu ziren eta aurtengo maiatzean 50,0 milioi. Egoera desberdina da. 

Alde batetik, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga (-% 30,4), ondarearen gaineko zerga 

(1,1 milioikoa zen eta orain -8,1 milioikoa, aparteko itzulketengatik) eta energia 

elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zerga (-% 100,2) murriztu dira, elektrizitatearen 

prezioaren hazkunde geldiezinaren neurri aringarri gisa zerga azken bi hiruhilekoetan eten 

izanaren eraginez. Aldiz, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergak gora egin du: duela 

urtebete 11,9 milioi izatetik gaur egun 29,4 milioi izatera igaro baita. 

d) BEZa 

BEZaren bidez % 8,2 gehiago bildu da: aurreko ekitaldian 1.407,5 milioi euro bildu ziren, 

eta aurtengoan 1.522,5 milioi euro. Bilakaera positiboa diru-bilketa gordinaren 

% 12,7ko irabaziaren ondorioa da, 1.796,4 milioi eurotik 2.024,5 milioi eurora igo baita, 

eta itzulketak % 29,1 igo izanaren ondorioa. Adierazi den moduan, duela urtebeteko 

diru-bilketak akta bakarren trukearen emaitza hartzen zuen barnean, eta horren 

ondorioz, gainerako zerga administrazioek 437,7 milioi euro jaso zituzten. Ekitaldi 

honetako trukearen emaitza nabarmen txikiagoa izan denez, bilketa likidoaren 

hazkundea, termino homogeneotan, % 49ra hurbilduko litzateke. 
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Zerga honetan egindako barne doikuntzaren ondorioz, % 146,8 ordainketa gehiago egin 

dira, hau da, 258,3 milioi euro. Arabak jaso du doikuntza hori, hau da, 67,6 milioi euro 

(% 98,5), baita Gipuzkoak ere, 190,8 milioi euro (% 170,1 gehiago). 

e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bilketa % 11,9 igo da aurreko ekitaldiarekin alderatuta; igoera izan dute 

diru-bilketa gordinean (% 8,4) eta itzulketetan (% 1,4). Behera egin dute elektrizitateari    

(-% 80,8) eta alkoholei (-% 27,4) dagozkien diru-bilketek, eta gora egin dute garagardoari 

(% 119,2), hidrokarburoei (% 15,0) eta tabako-laboreei (% 11,2) dagozkienek. Zerga 

horien barne doikuntzek eragin handia izan dute emaitza horietan. Kontzeptu horretan, 

Bizkaiko Foru Aldundiak 146,7 milioi euro ordaindu dizkie Arabako eta Gipuzkoako foru-

aldundiei (duela urtebete baino % 1,9 gutxiago); hala, Arabako Foru Aldundiak 38,0 milioi 

jaso ditu (-% 5,0) eta Gipuzkoakoak 108,7 milioi (-% 0,8). 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako gainerako zergak, batera, % 12,8 igo dira. Zehazki, diru-bilketa gehitu zuten 

ondare-eskualdaketen gaineko zergak (% 13,0), egintza juridiko dokumentatuek (% 33,5), 

berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergak (% 21,5) eta aseguru-primen gaineko 

zergak (% 14,2); diru-bilketa gutxiago izan dute garraiobide jakin batzuen gaineko zergak     

(-% 4,5) eta joko-jardueren gaineko zergak (-% 48,0). 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Tasak eta beste sarrera batzuen diru-bilketa % 4,9 igo da; 22,7 milioi eurokoa zen, eta 

ekitaldi honetan 23,8 milioi euro bildu dira. Joko tasak % 113,5eko igoera izan du, honako 

hauek izan duten igoeraren ondorioz: makina eta aparatu automatikoen tasa (azken tasa 

hori, aurreko ekitaldian ostalaritza sektorea itxi ostean, 3,9 milioitik 8,7ra igo da), bingo 

jokoa (0,3tik 1,1 milioira igota) eta txartelak eta bestelako apustuak (% 40,0 igo baitira). III. 

kapituluko gainerako kontzeptuetan, berandutze-interesak (-% 13,4), premiamendu-

errekarguak (-% 42,2) eta zerga-zehapenak (-% 31,1) igo dira. 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Maiatzean 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 

 

2022 
 

Aldiak: urtarrila-maiatza 

Periodos: enero-mayo 
 

 

 


