
 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2022KO EKAINA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Diru-bilketa likidoa, guztira 

Ekainean, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 8,2 igo da aurreko urteko epe 

berarekin alderatuta, 3.929,2 milioi eurora iritsi baita. 2021eko hil berean 3.630,4 milioi 

bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 298,8 milioiko eta % 46,8ko alde positiboa 

dago ekitaldirako aurreikusitako guztizko zenbatekoarekin. Zenbateko hori 8.386,9 milioi 

euro izan da. 

Emaitzak aztertzean, aintzat hartu behar da bi ekitaldietako diru-bilketaren hileko 

ziurtagirietan jasotako zifren homogeneotasun-eza, pandemia-egoerak bere horretan 

jarraitzen duelako, ekainean bildutako emaitzan hura neutralizatu bada ere. Bestalde, 

nabarmena da elektrizitatearen fiskalitatearekin zerikusia duten neurrien eragina: 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). 

 

 

 

 

                                                 EKAINAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 4.179.3 55,8 3 .790.58 4,7 3 8 8 .771,1 10,3

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3 .774.291,2 3 .53 5.950,2 23 8.3 40,9 6,7

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3 .929.161,8 3 .63 0.3 96,4 298.765,5 8,2

Gauzatze-ehunekoa %46,8 %49,4



     

2 

b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 5.189,2 milioi euro izan 

da, urtebete lehenago lortutakoa baino % 10,6 gehiago, izan ere, orduan 4.693,0 milioi bildu 

ziren. Bestalde, itzulketak % 22,3 igo dira, iazko 1.157,1 milioietatik oraingo 

1.414,9 milioietara igo da. Bi egoera horiek batuta, kudeaketa propioaren bidez bildutako 

zenbateko likidoa % 6,7 igo da. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

1.569,1 milioi euro; diru-bilketa gordina % 6,0 hazi da, eta itzulketak, berriz, % 3,7 jaitsi dira. 

Zeharkako zergetan 2.177,6 milioi euro bildu dira, hots, % 5,3 igo da. Zerga-bilketa gordina 

% 13,7 hazi da, eta itzulketak, berriz, % 37,3. Tasak eta beste sarrera batzuk % 5,7 igo dira; 

27,5 milioi euro izan dira guztira, eta aurreko ekitaldian, 26,0 milioi euro izan ziren. 

 

 

 

 

                                                  EKAINAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 5.18 9.172,5 4.693 .027,1 496.145,4 10,6

Itzulitakoak -1.414.8 8 1,3 -1.157.076,9 -257.8 04,4 22,3

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3 .774.291,2 3 .53 5.950,2 23 8.3 40,9 6,7

                                                                                   EKAINAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

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

Zuzeneko zergak 1.978.039,5 1.866.532,8 6,0 408.897,8 424.759,0 -3,7 1.569.141,6 1.441.773,8 8,8

PFEZa 1.720.442,3 1.595.937,3 7,8 389.564,6 407.299,9 -4,4 1.330.877,7 1.188.637,5 12,0

Sozietateen gaineko zerga 184.058,2 192.980,1 -4,6 4.996,5 9.957,4 -49,8 179.061,6 183.022,7 -2,2

Gainerako zuzeneko zergak 73.539,0 77.615,4 -5,3 14.336,7 7.501,8 91,1 59.202,3 70.113,6 -15,6

Zeharkako zergak 3.181.701,7 2.799.554,7 13,7 1.004.057,3 731.412,3 37,3 2.177.644,3 2.068.142,4 5,3

BEZa 2.329.716,3 1.985.548,8 17,3 594.406,5 473.752,4 25,5 1.735.309,8 1.511.796,3 14,8

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 753.697,9 725.061,3 3,9 150.049,7 152.278,4 -1,5 603.648,2 572.782,9 5,4

Gainerako zeharkako zergak 98.287,5 88.944,6 10,5 1.262,3 715,4 76,4 97.025,2 88.229,2 10,0

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 29.431,3 26.939,7 9,2 1.926,1 905,5 112,7 27.505,2 26.034,1 5,7

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 5.189.172,5 4.693.027,1 10,6 1.414.881,3 1.157.076,9 22,3 3.774.291,2 3.535.950,2 6,7

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 5.574.861,1 4.960.953,3 12,4 1.645.699,3 1.330.556,9 23,7 3.929.161,8 3.630.396,4 8,2
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a) PFEZa 

PFEZaren bidez bildutako diru-kopuru likidoa aurreko urteko ekainekoa baino % 12,0 

gehiago izan da; izan ere, bildutako kopuru gordina % 7,8 gehitu da eta itzulketek behera 

egin dute: iaz 407,3 milioi eta aurten 389,6 milioi (% 4,4 gutxiago). 

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

ordainketa zatikatuak % 20,3 igo dira; lan-etekinen gaineko atxikipenak, % 6,6; ondare-

irabazien gaineko atxikipenak, % 12,5; kapital higiezinen etekinen gaineko atxikipenak, 

% 1,1; eta sarien gaineko karga berezia 22,4 milioira igo da, bilketa aurreko ekitaldiko 

5,9 milioiekin alderatuz; kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak, berriz % 4,3 

jaitsi dira. Bestalde, kuota diferentzialen emaitza negatiboa txikitu da (–354,0 milioi, aurreko 

urteko –378,9 milioiekin alderatuta), itzulketen zenbatekoa txikiagoa izateagatik (–% 7,0). 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentzialak % 4,2 egin du behera (zerga-bilketa gordina % 9,1 jaitsi da, 

hau da, 92,9 milioi dira, aurreko urtean izandako 102,2 milioiekin alderatuta). Itzulketen 

bolumena (4,0 milioi), ordea, % 57,1 murriztu da. Aurreko epigrafean aipatzen joan diren 

gainerako zergak kontuan hartuta, zerga honen bilketa % 2,2 jaitsi da: 2021eko ekainera 

arte 183,0 milioi lortu ziren eta ekitaldi honetan 179,1 milioi. 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoak % 15,6 egin du behera. Izan ere, 

aurreko urteko ekaineko 70,1 milioietatik aurtengo 59,2 milioietara jaitsi da. Egoera 

desberdina da; hala, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga % 144,1 igo da (iaz 

1,8 milioikoa zen eta orain 28,9 milioi da). Halaber, honako zerga hauek murriztu dira: 

oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga (–% 22,6), ondarearen gaineko zerga 

(11,8 milioikoa zen eta orain –7,5 milioi da) eta energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko 

zerga (–% 100,1), elektrizitatearen prezioaren hazkunde geldiezinaren neurri aringarri gisa 

zerga azken bi hiruhilekoetan eten izanaren eraginez. 

d) BEZa 

BEZaren bidez % 14,8 gehiago bildu da: aurreko ekitaldian 1.511,8 milioi euro bildu 

ziren, eta aurtengoan 1.735,3 milioi euro. Bilakaera positiboa diru-bilketa gordinaren 

% 17,3ko irabaziaren ondorioa da, 1.985,5 milioi eurotik 2.329,7 milioi eurora igo baita, 

zati batean itzulketak % 25,5 igo izanagatik. Aintzat hartu behar da 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, % 55era hurbilduko litzateke. 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). 
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e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bilketa % 5,4 hazi da aurreko ekitaldiarekin alderatuta; igoera izan dute 

diru-bilketa gordinean (% 3,9) eta itzulketetan, berriz, jaitsiera (% 1,5). Diru-bilketak 

behera egin du alkoholen gaineko zergan (–% 27,9) eta elektrizitatearen gaineko zergan 

(–% 80,5), eta gora garagardoaren gaineko zergan (% 118,7), tarteko produktuen 

gaineko zergan (% 21,6), hidrokarburoen gaineko zergan (% 7,2, lehen 492,5 milioikoa 

zen eta orain 528,0 milioikoa da), eta tabakogaien gaineko zergan (% 9,8). Zerga horien 

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

Bizkaiko Foru Aldundiak 146,7 milioi euro ordaindu dizkie Arabakoei eta Gipuzkoakoei 

(% 1,9 gutxiago); hurrenez hurren, lehenengoak 38,0 milioi jaso ditu (% 5,0 gutxiago) eta 

bigarrenak, 108,7 milioi (% 0,8 gutxiago). 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako gainerako zergak, batera, % 10,0 igo dira. Zehazki, hauexek igo dira: ondare-

eskualdaketen gaineko zerga (% 7,1), egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 

(% 35,4), berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga (% 19,8), eta aseguru-primen 

gaineko zerga (% 12,6). Aitzitik, honako hauek jaitsi dira: zenbait garraiobideren gaineko 

zerga (–% 4,1) eta joko-jardueren gaineko zerga (–% 46,7). 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Tasak eta beste sarrera batzuen diru-bilketa % 5,7 igo da; 26,0 milioi eurokoa zen, eta 

ekitaldi honetan 27,5 milioi euro bildu dira. Joko-tasak % 111,5eko igoera izan du 

(5,4 milioikoa zen, eta orain 11,5 milioikoa da), honako hauek izan duten igoeraren ondorioz: 

makina eta aparatu automatikoen tasa (azken tasa hori, aurreko ekitaldian ostalaritza-

sektorea itxi ostean, 3,9 milioitik 8,7 milioira igo da), bingo-jokoa (0,3 milioitik 1,1 milioira 

igo da) eta txartelak eta beste apustu batzuena (% 40,0 igo da). III. kapituluko gainerako 

kontzeptuetan, zerga-zehapenak (–% 5,9), berandutze-interesak (–% 16,4) nahiz 

premiamendu-errekarguak (–% 38,5) jaitsi egin dira. 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Ekainean ez da transferentziarik egin Estatuarekiko doikuntzetan; beraz, emaitza, aurreko 

txostenetan 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-ekaina 

Periodos: enero-junio 
 

 
 

*Garrantzi txikiko ratioa/Ratio no significativo 


