ZERGA ITUNDUEN BILKETA BIZKAIAN
URRIA 2021

I.

ZENBAKI OROKORRAK

a) Zerga-bilketa likidoa guztira
Bizkaian, urriaren 31ra arte, 7.137,3 milioi euro bildu dira zerga itunduen bidez. Zifra
horrek 923,8 milioi euro handitu du iazko urrian lortutakoa, hau da, % 14,9ko hazkundea
izan da eta 2021eko aurrekontuan aurreikusitako diru-sarrera guztien, 7.341,6 milioi euro,
% 97,2 da.
Nahiz eta, aurreko txostenetan adierazi genuen bezala, emaitzak aztertzerakoan kontuan
hartu behar zen bi ekitaldietan ziurtatutako bilketan jasotako zifren homogeneotasunik eza,
hain zuzen ere zenbaki horietan COVID-19ak sortutako larrialdi-egoeraren ondorioak
arintzeko hartutako neurriek eragin dutelako, efektu horri batu behar zaio zerga-eredu
aurkezteko epearen mugaeguna aldatzen duen urriaren 25eko 1778/2021 Foru
Aginduaren ondorioz urriko diru-bilketa desitxuratuta dagoela. Horrela, urriaren 25ean
amaitzen ziren zerga-betebeharrak urriaren 29ra aldatu ziren eta, beraz, diru-sarrerak
azaroan gauzatu ziren, diru-bilketa geroratua 824,0 milioi eurora iritsiz.
Arestian azaldutakoaren ondorioz txosten honetan ez dugu zerga-kontzeptu bakoitzeko
diru-bilketaren bilakaeraren ohiko azterketa egingo, nahiz eta aldi horretan aplikatutako
diru-bilketaren azken taula sartu den.

URRIAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA
mila eurotan

2021

2020

diferen.

%

Diru-bilketa likidoa

6.8 98 .48 3 ,9

6.707.18 3 ,0

191.3 00,9

2,9

FFAAen barneko doikuntza g uztira

-1.18 7.604,6

-922.3 8 5,9

-265.218 ,7

28 ,8

5.710.879,2

5.784.797,1

-73 .917,8

-1,3

602.443 ,3

428 .709,7

173 .73 3 ,5

40,5

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA

6.3 13 .3 22,5

6.213 .506,8

99.815,7

1,6

Diru-bilketa g eroratua 1778 /2021 FA

8 24.020,1

6.213 .506,8

923 .83 5,8

Berezko kudeaketaren tributu itunduak
Guztizko doikuntza Estatuarekin

TRIBUTU ITUNDU HOMOGENEOAK,
GUZTIRA

7.13 7.3 42,6

14,9

b) Barruko doikuntzak FFAA
Barne-doikuntzei dagokienez adierazi behar da Bizkaiak 265,2 milioi euro gehiago ordaindu
dizkiela beste bi lurraldeei, hau da, % 28,8 gehiago.
BEZarekiko barne-doikuntzak ordainketak nabarmen handitzea ekarri du, % 37,1, eta 730,3
milioi eurotan kokatu da: Araba izan da doikuntza horren hartzaile 197,2 milioitan (% 5,1 igo
da) eta Gipuzkoa 533,1 milioitan (% 54,5 igo da).
Energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zergagatik Bizkaiko Foru Aldundiak 5,1 milioi
ordaindu dizkie Araba eta Gipuzkoakoei, aurreko urtean baino % 17,0 gutxiago. Lehen
erakundeak 1,0 milioi (% -23,9) jaso ditu, eta bigarrenak 4,1 milioi (% -15,1).
Zerga bereziei dagokienez, Bizkaiak urrira arte 452,2 milioi euro ordaindu ditu barnedoikuntzengatik, % 17,9ko igoerarekin; Arabak 108,2 milioi jaso ditu, % 16,1 gehiago alegia,
eta Gipuzkoak 344,0 milioi, % 18,5 gehiago.

c) Doikuntzak Estatuarekin
BEZaren bilketari dagozkion Estatuarekiko doikuntzak % 30,2 igo dira urrira arte, aurreko
urtearen aldean, bai inportazioei dagokienez (% 27,6), bai barne-eragiketei dagokienez
(% 35,2), nahiz eta azken igoera hori % 15,3an geratuko litzatekeen 2015eko urtarriletik
2021eko ekainera bitartean MOSS BEZaren erregularizazioagatik jasotako 40 milioiak
kontuan hartuko ez balira.
Fabrikazioko Zerga Berezien doikuntzen emaitza negatiboa % 2,9 igo da, batez ere
Hidrokarburoen gaineko Zerga Berezian barneko eragiketei dagozkien ordainketak % 4,7
igo direlako eta barruko eragiketei dagokiena gutxiago kobratu delako (-%4,2); horiek
partzialki konpentsatu dira 4,7 milioiko gehikuntzarekin Tabako Lanen gaineko Zerga
Bereziaren kobrantzetan ( % 80,6) eta % 11,3ko gorakadarekin barne eragiketen
garagardoaren doikuntzan.

2

TRIBUTU ITUNDUETAN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp.
RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior
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2021

Aldiak: urtarrila-urria
Periodos: enero-octubre

