ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN
(2021EKO MAIATZA)

I.

ZENBATEKO OROKORRAK

a) Guztizko diru-bilketa likidoa
Maiatzean, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 31,2 igo da aurreko urteko epe
berarekin alderatuta, 3.336,1 milioi eurora iritsi baita. 2020ko hil berean 2.543,1 milioi
bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 793,1 milioiko eta % 45,4ko alde positiboa
dago ekitaldirako aurreikusitako guztizko zenbatekoarekin. Zenbateko hori 7.341,6 milioi
euro izan da.
Emaitzak aztertzean, kontuan hartu behar da ekitaldi bietan ziurtatutako diru-bilketan
agertzen diren zifrak ez direla homogeneoak; izan ere, aurreko ekitaldian zein oraingoan
pandemiak finantza egoeran eta zergadunengan sortutako eragin kaltegarriak arintzeko
hartutako neurriek zerga sarreren egutegiari zein bildutako zenbatekoei eragiten diete,
noski. Maiatzeko diru-bilketak emandako zifrek ekarritako sarreren suspertzea itxurazkoa
da benetakoa baino gehiago, erkatzeko oinarria aurreko urteko hil berean lortutakoa baita,
eta orduan sarrerak eten eta geroratzeko neurri orokorrak hartu ziren operadore
ekonomikoen likidezia errazteko. Halaber, maiatzean, gainerako zerga administrazioekin
2019ko ekitaldiko akta bakarrei buruz egindako akordioei dagokien sarrera egin da; 437
milioi euro baino gehiago sartu dira, eta hurrengo hilabeteetan doitu egin beharko da
gainerako lurralde historikoekin, batez ere BEZaren sarrerak direlako. Horregatik, datozen
hiletako bilakaera ezagutu arte itxaron beharko da ekitaldiko diru-bilketaren bilakaeran
oinarritutako ideia bat egiteko.
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Barneko nahiz Estatuarekiko doikuntzetan, berriz, aurreko hileko egoera ez da aldatu,
uztailera arte ez baitira doikuntza gehiago sortu. Beraz, Bizkaiak beste lurraldeei egindako
ordainketak 30,6 milioi gehiago izan dira, hau da, % 13,6 igo da; aldiz, estatutik jasotako
doikuntzak % 2,4 igo dira.

b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak
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Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 4.180,1 milioi euro izan
da, urtebete lehenago lortutakoa baino % 23,1 gehiago, izan ere, orduan 3.394,4 milioi bildu
ziren. Bestalde, itzulketak % 0,5 murriztu dira, iazko 943,5 milioietatik oraingo 938,4
milioietara jaitsi da. Bi egoera horiek batuta, kudeaketa propioaren bidez bildutako
zenbateko likidoa % 32,3 igo da.

II.

KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA
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Zuzeneko zergen bilketa likidoa % 22,7 igo da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 1.415,2
milioi euro; diru-bilketa gordina % 16,7 hazi da, eta itzulketak, berriz, % 5,5 jaitsi dira.
Zeharkako zergetan, 1.803,8 milioikoa izan da (% 40,6ko igoera), eta diru-bilketa gordinean
(% 27,8) nahiz itzulketetan (% 1,9) aurrera egin da. Tasak eta beste sarrera batzuk % 52,1
igo dira; 22,7 milioi euro izan dira guztira, eta aurreko ekitaldian, 14,9 milioi euro izan ziren.
a) PFEZ
PFEZaren bilketa likidoa % 16,7 handitu da aurreko urteko maiatzarekin alderatuta, bilketa
gordina % 11,8 igo delako eta itzulketak jaitsi direlako, 291,6 milioitik 276,6 milioira
(- % 5,2), PFEZren eta ondarearen kanpaina amaitzeko zain (ekainaren 30erako ezarria).
Hainbat osagarrik bilakaera aldakorra izan dute. Lanbide, enpresa edo arte jardueren
ordainketa zatikatuak % 33,6 igo dira (lehen aipatu dugunez, kopuru hori ez da homogeneoa
aurreko ekitaldikoarekin, aurreko ekitaldiko konturako ordainketak egiteko betebeharra
eteteagatik); lan etekinen gaineko atxikipenak % 9,5 izan dira; kapital higigarriaren etekinen
gaineko atxikipenak % 34,9; ondare irabazien gaineko atxikipenak % 10,6; kapital
higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak % 36,1 milioi; eta sarien gaineko karga berezia
5,9 milioira igo da aurreko ekitaldiko 2,3 milioiekin alderatuz. Gainera, kuota
diferentzialaren saldo garbi negatiboa murriztu da: –253,2 milioi, eta aurreko ekitaldian
–276,7 milioi izan ziren.
b) Sozietateen gaineko zerga
Estatuko araudiaren araberako enpresen konturako lehen ordainketaren bilakaera
positiboaren adibide, sozietateen kuota diferentzialak % 114,0 irabazi izana da (diru-bilketa
gordina % 104,0 handitu da, eta 93,5 milioikoa izan da, aurreko urteko 45,8 milioien aldean;
itzulketen bolumena, berriz, % 37,5 igo da, 8,3 milioiraino). Aurreko epigrafean aipatutako
gainerako zergak kontuan hartuta, zergaren bilketa % 62,1 handitu da, eta 2020ko
maiatzera arte lortutako 104,8 milioietatik ekitaldi honetako 170,0 milioietara igo da.
c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak
Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoak % 81,2 egin du gora. Izan ere,
aurreko urteko maiatzeko 34,1 milioietatik aurtengo 61,7 milioietara igo da. Egoera
aldakorra da: hala, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga % 122,4 igo da, eta ez
egoiliarren errentaren gaineko zerga % 150,4; aldiz, ondarearen gaineko zerga (- % 19,6)
eta energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zerga (- % 19,3) murriztu egin dira.
d) BEZ
BEZaren diru-bilketa % 55,3 igo da, 906,3 milioi eurotik ekitaldi honetan bildutako 1.407,5
milioi eurora. Bilakaera positiboa diru-bilketa gordinaren % 36,6ko irabaziaren ondorioa da,
1.315,5 milioi eurotik 1.796,4 milioi eurora igo baita, eta itzulketak % 5 murriztu izanaren
ondorioa. Adierazi den moduan, hilabete honetako diru-bilketak akta bakarren trukearen
emaitza hartzen du barnean, eta horren ondorioz, gainerako zerga administrazioek 437,7
milioi euro jaso dituzte. Sarrera hori gabe, diru-bilketa % 7koa izango zen. Zerga honetan
egindako barne doikuntzaren ondorioz % 13,5 ordainketa gutxiago egin dira eta 104,7 milioi
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euro izan dira. Araba doikuntza horren jasotzailea izan da, 34 milioi euro (- % 24,1), bai eta
Gipuzkoa ere, 70,6 milioi euro (- % 7,3).
e) Zerga bereziak
Zerga berezien bilketa % 2,9 jaitsi da aurreko ekitaldiarekin alderatuta; igoera izan dute
diru-bilketa gordinean (% 6,6) eta itzulketetan (% 47,8). Zerga guztiek bilakaera negatiboa
dute. Jaitsi egin da hauei buruzko diru-bilketa: garagardoa (- % 1,5), hidrokarburoak
(- % 0,8), elektrizitatea (- % 1,0), tabako-laboreak (- % 15,3) eta alkoholak (- % 24,8). Zerga
horien barneko doikuntzek eragin nabarmena dute emaitza horietan; kontzeptu horretan,
Bizkaiko Foru Aldundiak 149,6 milioi euro ordaindu dizkie Arabakoei eta Gipuzkoakoei
(% 49,2ko igoera); hala, lehenengoak 40 milioi jaso ditu (% 76,0 gehiago) eta bigarrenak,
109,6 milioi (% 41,3 gehiago).
f) Zeharkako gainerako zergak
Zeharkako gainerako zergak, batera, % 29,2 igo dira. Zehazki, honako zerga hauen dirubilketa igo da: ondare-eskualdaketen gaineko zerga (% 26,2), Egintza juridiko
dokumentatuen gaineko zerga (% 11,1) zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 123,9),
berotegi-gas fluordunen gaineko zergak (% 55,5), aseguru primen gaineko zergak (% 29,0)
eta joko-jardueren gaineko zerga (% 12,7).
g) Tasak eta beste sarrera batzuk
Tasak eta beste sarrera batzuen diru-bilketa % 52,1 igo da; 14,9 milioi eurotik ekitaldi
honetan bildutako 22,7 milioi eurora igo da. Joko tasak % 95,6ko igoera izan du, makina eta
aparatu automatikoenak bultzatuta (0,2 milioitik 3,9ra igo da aurreko ekitaldiko ostalaritza
sektorearen itxierak eraginda); bingo jokoaren tasak (- % 72,4) eta txartel eta beste apustu
batzuenak (- % 23,2), berriz, jaitsi egin dira. III. kapituluko gainerako kontzeptuetan, igo egin
dira zerga zehapenak (% 7,3), berandutze interesek (% 19,8) nahiz premiamendu
errekarguak (% 123,2).
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

5

2021

Aldiak: urtarrila-maiatza
Periodos: enero-mayo

