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2022KO ABUZTUA 

 

 

 

 

I. ZIFRA GLOBALAK 

a) Bildutako zenbateko likido osoa 

Aurtengo abuztuan, tributu itunduak direla-eta bildutako zenbateko metatuak % 10,1eko 

gorakada izan du, iazko urtearekin alderatuta. Guztira, 5.546,1 milioi euro bildu dira; 2021. 

urtean, berriz, 5.039,6 milioi euro bildu ziren. Horrek diru-bilketa likidoan 506,5 milioiko alde 

positiboa dakar; gehikuntza hori ekitaldirako aurrekontuaren guztizko kopuruaren (8.386,9 

milioi euro) % 66,1 da. 

Emaitzak aztertzeko, kontuan hartu behar da bi ekitaldietan egiaztatu den diru-bilketan 

jasotako kopuruak ez direla homogeneoak; izan ere, pandemiak zergadunen finantza-

egoeran izandako ondorio negatiboak arintzeko aurreko ekitaldian zein egungoan hartutako 

neurriek eragina dute bai tributu-sarreretan, bai, nola ez, bildutako zenbatekoetan.  

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

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

hau da, 122,8 milioi gehiago dira. 

 

 

 

 

                          ABUZTUAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 6.046.551,6 5.509.623 ,2 53 6.928 ,4 9,7

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 5.103 .028,8 4.719.3 84,0 3 83 .644,8 8,1

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 5.546.083 ,1 5.03 9.601,5 506.481,6 10,1

Gauzatze-ehunekoa %66,1 %68,6
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b) Gestio propioaren ondorioz bildutako zenbateko gordina eta itzulitako kopuruak 

Gestio propioko zerga itunduen bidez bildutako kopuru gordina 7.309,4 milioi euro izan da, 

urtebete lehenago lortutakoa baino % 11,6 gehiago; izan ere, orduan 6.550,7 milioi bildu 

ziren. Itzulitako kopuruetan ere gehikuntza gertatu da (% 20,5); iaz 1.831,3 milioi euro itzuli 

ziren; aurten, berriz, 2.206,4 milioi. Inguruabar bi horien ondorioz, diru-bilketa likidoak 

% 8,1eko gehikuntza izan du. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko tributuak direla-eta bildutako kopuru likidoak % 10,6ko igoera izan du aurreko 

ekitaldiarekin alderatuta; 2.870,7 milioi euro bildu dira, eta gorakada izan dute bai diru-

bilketa gordinak (% 9,7), bai itzulitako kopuruek (% 4,0). Zeharkako tributuetan, berriz, 

2.193,3 milioi euro bildu dira, hau da, % 5,1 gehiago. Igoera bildutako zenbateko 

gordinean (% 13,4) zein itzulitako kopuruetan (% 25,8) jazo da. Tasak eta beste diru-

sarrera batzuk % 0,8 hazi dira; zehazki, 39,0 milioi euro bildu dira aurten, eta aurreko 

ekitaldian, berriz, 38,7 milioi. 

 

                                ABUZTUAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 7.3 09.3 8 1,1 6.550.68 0,3 758 .700,8 11,6

Itzulitakoak -2.206.3 52,3 -1.8 3 1.296,3 -3 75.056,0 20,5

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 5.103 .028,8 4.719.3 84,0 3 83 .644,8 8,1

                                                    ABUZTUAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

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

Zuzeneko zergak 3.334.354,0 3.040.477,3 9,7 463.614,5 445.875,5 4,0 2.870.739,5 2.594.601,8 10,6

PFEZa 2.565.586,8 2.377.253,4 7,9 441.913,1 426.142,7 3,7 2.123.673,7 1.951.110,6 8,8

Sozietateen gaineko zerga 577.550,8 475.732,5 21,4 7.244,3 10.811,7 -33,0 570.306,5 464.920,8 22,7

Gainerako zuzeneko zergak 191.216,3 187.491,4 2,0 14.457,1 8.921,1 62,1 176.759,2 178.570,3 -1,0

Zeharkako zergak 3.933.909,4 3.469.676,9 13,4 1.740.653,8 1.383.602,6 25,8 2.193.255,6 2.086.074,3 5,1

BEZa 2.895.981,5 2.472.305,4 17,1 785.108,4 590.273,3 33,0 2.110.873,1 1.882.032,2 12,2

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 909.966,5 881.479,8 3,2 310.674,1 302.233,5 2,8 599.292,5 579.246,4 3,5

Gainerako zeharkako zergak 127.961,3 115.891,7 10,4 1.339,3 744,6 79,9 126.622,0 115.147,1 10,0

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 41.117,8 40.526,1 1,5 2.084,0 1.818,2 14,6 39.033,7 38.707,9 0,8

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 7.309.381,1 6.550.680,3 11,6 2.206.352,3 1.831.296,3 20,5 5.103.028,8 4.719.384,0 8,1

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 8.009.493,1 7.068.342,3 13,3 2.463.410,0 2.028.740,8 21,4 5.546.083,1 5.039.601,5 10,1
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a) PFEZa 

Iazko abuztuarekin alderatuta, PFEZaren diru-bilketa likidoak % 8,8 egin du gora, bai 

bildutako kopuru gordinak % 7,9ko gorakada izan duelako, bai itzulitako kopuruak 426,1 

milioitik 441,9 milioira gehitu direlako (% 3,7). 

Zergaren osagai guztiek goranzko bilakaera izan dute; salbuespena izan dira kapital 

higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak, % 2,9 jaitsi baitira. Hala, gora egin dute lanbide-, 

enpresa- edo arte-jardueren ordainketa zatikatuek (% 16,0), lan-etekinen gaineko 

atxikipenek (% 6,3), ondare-irabazien gaineko atxikipenek (% 2,7), higiezinen kapitalaren 

etekinen gaineko atxikipenek (% 0,6), eta, batez ere, sarien gaineko zerga bereziek; azken 

horien bilketa 23,0 milioira igo da aurreko ekitaldiko 6,8 milioietatik. Kuota diferentzialaren 

emaitza negatiboa txikiagoa da (-112,3 milioi euro, aurreko urteko -141,2 milioien aldean), 

diru-bilketa gordinaren hazkunde handia dela eta (% 12,4); itzulketetan hazkundea ez da hain 

handia izan (% 1,4). 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen gaineko zergaren kuota diferentziala % 30,3 hazi da (haren bilketa gordina 

% 28,5 igo da, 463,9 milioi bildu dira aurreko urteko 361,1 milioien aldean; itzulketen 

bolumena, berriz, 6,3 milioi izan da, % 37,5 jaitsi da). Aurreko epigrafean aipatu diren 

gainerako zergak kontuan hartuta, zergaren zioz bildutakoa % 22,7 gehitu da; izan ere, 

2021eko abuztura arte lortutakoa 464,9 milioi izan zen, eta ekitaldi honetan bildutakoa, 

berriz, 570,3 milioi izan da. 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Gainerako zuzeneko zergetan bildu den kopuru likidoa % 1,0 gutxitu da; pasa den urteko 

abuztura arte, 178,6 milioi bildu ziren, eta aurten, berriz, 176,8 milioi. Emaitzak desberdinak 

dira zerga desberdinetan: hala, igoera egon da ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan 

(duela urtebete 14,6 milioi bildu ziren eta aurten 32,9 milioi) eta kreditu-erakundeetako 

gordailuen gaineko zergan (% 4,7) eta jaitsiera oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergan    

(-% 20,3), ondarearen gaineko zergan (-%2,2) eta, bereziki, energia elektrikoaren 

ekoizpenaren gaineko zergan (-% 99,8); azken kasuan, zerga eteteak (elektrizitatearen 

prezioaren hazkunde geldiezina arintzeko neurria) eraginda. 

d) BEZa 

BEZari dagokionez, % 12,2 gehiago bildu da: iaz, 1.882,0 milioi euro bildu ziren, eta aurtengo 

ekitaldian 2.110,9 milioi bildu dira. Bilakaera positibo hori bildutako kopuru gordinean 

izandako % 17,1eko irabaziaren ondorioa da. Izan ere, 2.472,3 milioi biltzetik 2.896,0 milioi 

biltzera pasatu da, nahiz eta itzulketetan % 33,0ko igoera egon den. Bestalde, tributu hori 

dela-eta egindako barne doikuntzaren ondoriozko ordainketak % 31,2 hazi dira; guztira, 

643,5 milioi euro ordaindu dira. Arabak 205,5 milioi jaso ditu (% 51,8 gehiago) doikuntza 

horretan, eta Gipuzkoak, berriz, 438,0 milioi (% 23,4 gehiago). 
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e) Zerga bereziak 

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, % 3,5 egin du gora zerga berezien diru-bilketak; bildutako 

zenbateko gordina gehitu da (% 3,2) eta itzulitako kopurua ere bai (% 2,8). Bilketak igo egin 

dira zerga hauetan: tarteko produktuak (% 17,2), hidrokarburoak (% 3,5), tabako-laboreak 

(% 18,5) eta garagardoa (% 96,3); aldiz, jaitsi egin dira beste hauetan: alkoholak (-% 18,6) eta 

elektrizitatea (-% 68,8). 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, % 10,0ko igoera izan da, guztira. Zehazki, bilketak gora 

egin du honako zerga hauetan: ondare-eskualdaketen gaineko zerga (% 5,1), egintza juridiko 

dokumentatuen gaineko zerga (% 30), zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia (% 7,0), 

berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga (% 17,2) eta aseguru-primen gaineko zerga 

(% 10,7). Joko-jardueren gaineko zergan, aldiz, behera egin du (-% 45,4). 

g) Tasak eta beste sarrera batzuk 

Tasen eta beste sarrera batzuen zioz bildutakoak % 0,8ko igoera izan du; 38,7 milioi eurotik 

ekitaldi honetan bildutako 39,0 milioi eurora igo da. Jokoaren gaineko tasek % 57,2ko 

gehikuntza izan dute, batez ere honako hauek izan duten igoeraren eraginez: makinen eta 

tresna automatikoen tasak (% 59,6; 8,3 milioitik 13,2 milioira igaro da, aurreko ekitaldiko 

ostalaritza-sektorearen itxieraren eraginez) eta, neurri txikiagoan, txartel eta beste apustu 

batzuen tasek (% 24,1) eta bingo-jokoarenak (0,7 milioi eurotik 1,6 milioi eurora). III. 

kapituluko gainerako kontzeptuetan, behera egin dute berandutze-interesek (-% 12,2), 

premiamendu-errekarguek (-% 31,4) eta zerga-zehapenek (-% 24,1). 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Abuztuan ez da transferentziarik egin Estatuarekiko doikuntzak direla-eta; horrela, bada, 

haien emaitza (duela hilabeteko txostenean jasoa eta ekitaldiko lehen bi hiruhilekoetako 

bilketa-doikuntzei eta aurreko ekitaldiko likidazioari dagokiena) txosten horretan adierazita 

dagoen moduan mantentzen da. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko alder. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2022 
 

Aldiak: urtarrila-abuztua 

Periodos: enero-agosto 
 

 
 

* Garrantzi txikiko ratioa / Ratio no significativo 


