
 

BIZKAIAN TRIBUTU ITUNDUAK DIRELA-ETA BILDUTAKOA 

2022KO UZTAILA 

 

 

I. ZIFRA GLOBALAK 

a) Bildutako zenbateko likido osoa 

Aurtengo uztailean, tributu itunduak direla-eta bildutako zenbateko metatuak %  11,1ko 

gorakada izan du, iazko urtearekin alderatuta. Guztira, 5.496,4 milioi euro bildu dira; 2021. 

urtean, berriz, 4.947,6 milioi euro bildu ziren. Horrek diru-bilketa likidoan 548,7 milioiko 

alde positiboa dakar; gehikuntza hori ekitaldirako aurrekontuaren guztizko kopuruaren 

(8.386,9 milioi euro) % 65,5 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 uztailean metatutako emaitzan neutralizatuta egon. Bestalde, 

nabarmena da elektrizitatearen fiskalitatearekin lotutako neurrien inpaktua; neurriok 

eragina izan dute energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zerga dela-eta bildutako 

zenbatekoan, bai eta elektrizitatearen gaineko zergan bildutakoan ere. 

Barne-doikuntzei dagokienez, Bizkaiak 153,3 milioi euro gehiago ordaindu dizkie beste bi 

lurraldeei, hau da, %  19,4 gehiago. Bestalde, Estatutik jasotako doikuntzak % 38,4 igo dira, 

122,8 milioi gehiago. 

 

 

 

 

                                       UZTAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 5.996.8 47,5 5.417.655,3 579.192,2 10,7

FFAAen barneko doikuntza g uztira -943 .522,8 -790.23 9,2 -153 .28 3 ,5 19,4

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 5.053 .3 24,7 4.627.416,0 425.908,7 9,2

Guztizko doikuntza Estatuarekin 443 .054,2 3 20.217,5 122.8 3 6,8 3 8 ,4

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 5.496.3 79,0 4.947.63 3 ,5 548.745,5 11,1

Gauzatze-ehunekoa %65,5 %67,4
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b) Gestio propioaren ondorioz bildutako zenbateko gordina eta itzulitako kopuruak 

Gestio propioko zerga itunduen bidez bildutako kopuru gordina 7.181,2 milioi euro izan da, 

urtebete lehenago lortutakoa baino %  12,3 gehiago; izan ere, orduan 6.395,3 milioi bildu 

ziren. Bestalde, itzulitako kopuruei dagokienez, %  20,4 gehiago itzuli da, iaz 1.767,9 milioi 

euro bildu baitziren eta aurten, berriz, 2.127,9 milioi. Inguruabar bi horien ondorioz, diru-

bilketa likidoak %  9,2ko gehikuntza izan du. 

 

 
 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko tributuen ondoriozko diru-bilketa likidoa %  10,4 handiagoa izan da aurreko 

ekitaldian lortutakoa baino: aurten 2.821,7 milioi euro bildu dira, eta gorakada izan dute bai 

diru-bilketa gordinak (%  9,5), bai itzulitako kopuruek (%  4,2). Zeharkako tributuetan, 

berriz, diru-bilketa likidoa 2.194,4 milioi euro izan da, hau da, %  7,8 gehiago. Igoera 

bildutako zenbateko gordinean (%  14,9) zein itzulitako kopuruetan (%  25,8) jazo da. Tasak 

eta beste diru-sarrera batzuk  %  4,8 handiagoak izan dira; zehazki, 37,1 milioi euro bildu 

dira aurten, eta aurreko ekitaldian, berriz, 35,4 milioi. 

 

 

                                                  UZTAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 7.18 1.202,7 6.3 95.3 09,5 78 5.8 93 ,2 12,3

Itzulitakoak -2.127.8 78 ,0 -1.767.8 93 ,5 -3 59.98 4,5 20,4

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 5.053 .3 24,7 4.627.416,0 425.908,7 9,2

                                                               UZTAILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

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

Zuzeneko zergak 3.282.817,7 2.998.748,5 9,5 461.068,2 442.546,9 4,2 2.821.749,5 2.556.201,6 10,4

PFEZa 2.532.777,1 2.350.237,3 7,8 439.381,8 423.366,1 3,8 2.093.395,4 1.926.871,2 8,6

Sozietateen gaineko zerga 563.184,2 466.629,7 20,7 7.244,3 10.312,6 -29,8 555.939,9 456.317,1 21,8

Gainerako zuzeneko zergak 186.856,4 181.881,5 2,7 14.442,2 8.868,2 62,9 172.414,2 173.013,3 -0,3

Zeharkako zergak 3.859.241,0 3.359.396,9 14,9 1.664.808,8 1.323.609,1 25,8 2.194.432,2 2.035.787,7 7,8

BEZa 2.851.812,8 2.408.919,1 18,4 709.679,2 530.289,4 33,8 2.142.133,5 1.878.629,7 14,0

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 643.532,0 490.351,4 31,2 -643.532,0 -490.351,4 -31,2

Zerga bereziak 889.920,5 842.810,9 5,6 310.258,3 302.233,4 2,7 579.662,2 540.577,5 7,2

Gainerako zeharkako zergak 117.507,8 107.666,8 9,1 1.339,3 734,9 82,2 116.168,5 106.931,9 8,6

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 39.144,0 37.164,1 5,3 2.001,0 1.737,4 15,2 37.143,0 35.426,7 4,8

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 7.181.202,7 6.395.309,5 12,3 2.127.878,0 1.767.893,5 20,4 5.053.324,7 4.627.416,0 9,2

Doikuntzak Estatuarekin 700.112,0 517.661,9 35,2 257.057,7 197.444,5 30,2 443.054,2 320.217,5 38,4

Doikuntzak BEZa 657.026,2 472.967,5 38,9 10.731,4 11.109,6 -3,4 646.294,8 461.857,9 39,9

Doikuntzak Zerga bereziak 43.085,8 44.694,5 -3,6 246.326,3 186.334,9 32,2 -203.240,5 -141.640,4 -43,5

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 7.881.314,7 6.912.971,4 14,0 2.384.935,7 1.965.337,9 21,3 5.496.379,0 4.947.633,5 11,1
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a) PFEZa 

Iazko uztailarekin konparatuta, PFEZaren diru-bilketa likidoak %  8,6 egin du gora, bai 

bildutako kopuru gordinak %  7,8ko gorakada izan duelako, bai itzulitako kopuruak 423,4 

milioitik 439,4 milioira gehitu direlako (%  3,8). 

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

arte-jardueren ordainketa zatikatuak (% 16,1),  lan-etekinen gaineko atxikipenak ( % 6,0), 

ondare-irabazien gaineko atxikipenak (% 3,4), higiezinen kapitalaren etekinen gaineko 

atxikipenak ( % 0,9) eta, batez ere, sarien gaineko zerga bereziek; azken horien bilketa 23,0 

milioira igo da aurreko ekitaldiko 6,8 milioietatik, eta kapital higigarriaren etekinen gaineko 

atxikipenak, aldiz, % 3,1 jaitsi dira. Beste alde batetik, kuota diferentzialaren emaitza 

negatiboa txikiagoa da (-113,4 milioi euro, aurreko urteko -143,3 milioien aldean), diru-

bilketa gordinaren hazkunde handia dela eta ( % 13,0); itzulketetan hazkundea ez da hain 

handia izan ( % 1,4). 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen gaineko zergaren kuota diferentziala % 29,3 hazi da (haren bilketa gordina        

% 27,6 igo da, 450,6 milioi bildu dira aurreko urteko 353,3 milioien aldean; itzulketen 

bolumena, berriz, 6,3 milioi izan da, eta % 34,2 jaitsi da). Aurreko epigrafean aipatu diren 

gainerako zergak kontuan hartuta, zergaren zioz bildutakoa %  21,8 gehitu da; izan ere, 

2021eko uztailera arte lortutakoa 456,3 milioi izan zen, eta ekitaldi honetan bildutakoa, 

berriz, 555,9 milioi izan da. 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Gainerako zuzeneko zergetan bildu den kopuru likidoa % 0,3 gutxitu da; joan den urteko 

uztailean 173,0 milioi bildu ziren, eta aurten, berriz, 172,4 milioi. Honako hauek jaitsiera 

izan dute: oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergak (–% 20,1), ondarearen gaineko zergak 

(–% 2,1) eta, batez ere, energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zergak (–% 99,9); azken 

kasuan, zerga eteteak (elektrizitatearen prezioaren hazkunde geldiezina arintzeko neurria) 

eraginda. Bestalde, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergak gehikuntza izan du (iaz 14,4 

milioi bildu ziren, eta aurten 32,7 milioi), eta Kreditu Erakundeetako Gordailuen gaineko 

Zergak ere bai (% 5,2). 

d) BEZa 

BEZari dagokionez, %  14,0 gehiago bildu da: iaz, 1.878,6 milioi euro bildu ziren, eta 

aurtengo ekitaldian 2.142,1 milioi bildu dira. Bilakaera positibo hori diru-bilketa gordinean 

izandako %  18,4ko irabaziaren ondorioa da. Izan ere, 2.408,9 milioi biltzetik 2.851,8 milioi 

biltzera pasatu da. Itzulketetan, aldiz, %  33,8ko beherakada egon da. Kontuan hartu behar 

da orain dela urtebeteko diru-bilketan akta bakarren trukearen emaitza jaso zela, eta horrek 

437,7 milioiko diru-sarrera ekarri ziela gainerako zerga-administrazioei. Ekitaldi honetako 

trukearen emaitza nabarmen txikiagoa izan denez, diru-bilketa likidoaren hazkundea, 

homogeneoki, % 44 ingurukoa izango litzateke. Bestalde, tributu hori dela-eta egindako 

barne doikuntzaren ondoriozko ordainketak %  31,2 hazi dira; guztira, 643,5 milioi euro 
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ordaindu dira. Arabak 205,5 milioi jaso ditu (%  51,8 gehiago) doikuntza horretan, eta 

Gipuzkoak, berriz, 438,0 milioi (%  23,4 gehiago). 

e) Zerga bereziak 

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, %  7,2 egin du gora zerga berezien diru-bilketak; 

bildutako zenbateko gordina gehitu da (% 5,6) eta itzulitako kopurua ere bai (% 2,7). Igo egin 

dira tarteko produktuak ( % 17,2), hidrokarburoak ( % 8,1), tabako-laboreak ( % 18,5) eta 

garagardoa ( % 96,3), baina jaitsi egin dira alkoholak (-% 18,5) eta elektrizitatea (-% 68,6). 

Emaitza horietan eragin handia dute zerga horien barne-doikuntzek. Kontzeptu horretan, 

Bizkaiko Foru Aldundiak 300,0 milioi euro ordaindu dizkie Arabako eta Gipuzkoako foru 

aldundiei ( % 0,6ko igoera); lehenengoak 68,6 milioi euro jaso ditu ( % 7,0 gutxiago) eta 

bigarrenak 231,4 milioi ( % 3,1 gehiago). 

f) Gainerako zeharkako zergak 

Gainerako zeharkako zergen kasuan, % 8,6ko igoera izan da, guztira. Zehazki, honako zerga 

hauen bilketak gora egin du: ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen 

gaineko zerga ( % 5,3 eta % 22,9),  zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia ( % 0,7), 

berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga ( % 19,3) eta aseguru-primen gaineko 

zerga ( % 10,4); behera egin du joko-jardueren gaineko zergak (aurreko urtean 2,8 milioi 

izatetik gaur egun 1,5 milioi izatera igaro da). Lehen aldiz, diru-sarrerak erregistratu dira 

(1,4 milioi) zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergarengatik. 

g) Tasak eta beste sarrera batzuk 

Tasen eta beste sarrera batzuen zioz bildutakoak %  4,8ko igoera izan du; 35,4 milioi eurotik 

ekitaldi honetan bildutako 37,1 milioi eurora igo da. Jokoaren gaineko tasek % 58,1ko 

gehikuntza izan dute, batez ere makinen eta tresna automatikoen tasak (% 60,8; 8,1 milioitik 

13,1 milioira igaro da, aurreko ekitaldiko ostalaritza-sektorearen itxieraren eraginez) eta, 

neurri txikiagoan, bingo-jokoaren (0,7 milioi eurotik 1,6 milioi eurora) eta txartel eta beste 

apustu batzuen tasek ( % 22,5) izan duten igoeraren eraginez. III. kapituluko gainerako 

kontzeptuetan, behera egin dute berandutze-interesek (-% 9,3), premiamendu-errekarguek 

(-% 33,3) eta zerga-zehapenek (-% 14,9). 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

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

ekitaldiko likidazioari dagozkienak, % 39,9 igo dira iazko apirilarekin alderatuta; inportazioei 

dagokien igoera nabarmena izan da (% 44,8); bai eta barneko eragiketena ere (% 29,1). 

Zerga Bereziei dagozkien doikuntzen emaitza negatiboa % 43,5 igo da, Hidrokarburoei 

dagokien barne-eragiketen ziozko ordainketak % 34,4 egin duelako gora, 180,0 milioitik 

241,8 milioira.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2022 
 

Aldiak: urtarrila-uztaila 

Periodos: enero-julio 

 
 

 
 

       * Garrantzi txikiko ratioa / Ratio no significativo 

 


