ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN
2021EKO AZAROA

I.

ZENBATEKO OROKORRAK

a) Diru-bilketa likidoa, guztira
Azarora arte zerga itunduen bidez bildutako diru-kopuru metatua % 14,9 gehitu da aurreko
urteko aldi berarekin alderatuta: 7.709,3 milioi euro bildu dira; 2020ko azarorako 6.709,8
milioi bildu ziren. Horrenbestez, 999,5 milioi gehiago bildu dira, eta ekitaldirako
aurreikusitako guztirako zenbatekoa (7.341,6 milioi euro) gainditu da (% 105,0).
Aurreko txostenetan adierazi den bezala, urriaren 25eko 1778/2021 Foru Aginduak,
zenbait zerga-eredu aurkezteko aldiaren mugaeguna aldatu zuenak, eduki duen eragina
neutralizatu ondoren, emaitzen analisian 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.

RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE NOVIEMBRE
en miles de euros
Recaudación líquida
Total ajustes internos DDFF

Tributos Concertados de Gestión Propia
Total ajustes con el Estado

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS
Porcentaje de ejecución

2021

2020

diferen.

%

8 .294.43 7,6

7.203 .458 ,6

1.090.979,0

15,1

-1.18 7.604,6

-922.3 8 5,9

-265.218 ,7

28 ,8

7.106.83 3 ,0

6.281.072,6

825.760,3

13 ,1

602.443 ,3

428 .709,7

173 .73 3 ,5

40,5

7.709.276,2

6.709.782,4

999.493 ,8

14,9

105,0%

82,4%

Barneko doikuntzei dagokienez, adierazi beharra dago Bizkaiak 265,2 milioi euro gehiago
ordaindu dizkiela beste lurralde historikoei, hau da, % 28,8 gehiago.

b) Kudeaketa propioko diru-bilketa gordina eta itzulketak
Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 9.549,9 milioi eurokoa
izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 13,5 gehiago, orduan 8.410,8 milioi
bildu ziren eta. Bestalde, itzulketak % 14,7 gehitu dira: iaz 2.129,7 milioi itzuli ziren eta
aurten 2.443,0 milioi. Bi egoera horiek batuta, kudeaketa propioaren bidez bildutako
zenbateko likidoa % 13,1 gehitu da.
RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE NOVIEMBRE
2021

en miles de euros

Recaudación bruta
Devoluciones

Tributos Concertados de Gestión Propia

II.

2020

diferen.

%

9.549.8 56,3

8 .410.8 20,8

1.13 9.03 5,4

13 ,5

-2.443 .023 ,3

-2.129.748 ,2

-3 13 .275,1

14,7

7.106.83 3 ,0

6.281.072,6

825.760,3

13 ,1

KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA

Zuzeneko zergen bidez bildutako zenbateko likidoa %10,3 gehitu da aurreko ekitaldiarekin
alderatuta: 3.881,9 milioi euro. Izan ere, bildutako zenbateko gordina % 8,8 gehitu da,
itzulketek % 2,0 egin dute behera. Zeharkako zergen bidez 3.172,2 milioi euro bildu dira,
hau da, iaz baino % 16,8 gehiago. Hain zuzen ere, gora egin dute bai bildutako kopuru
gordinak (% 17,9), bai itzulketek (% 19,6). Beste alde batetik, tasen eta beste diru-sarrera
batzuen zenbatekoan % 12,6ko igoera gertatu da: aurreko ekitaldian 46,8 milioi bildu ziren
eta oraingoan 52,7 milioi.

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS NOVIEMBRE
Recaudación bruta
en miles de euros

2021

Devoluciones
%

2020

2021

2020

Recaudación líquida
%

2021

2020

%

Impuestos Directos

4.355.264,6

4.002.447,8

8,8

473.352,3

483.038,4

-2,0

3.881.912,3

3.519.409,5

10,3

IRPF

3.418.929,1

3.067.380,4

11,5

436.952,4

438.617,2

-0,4

2.981.976,7

2.628.763,1

13,4

Impuesto sobre Sociedades

695.743,1

721.321,6

-3,5

21.094,0

25.045,7

-15,8

674.649,1

696.275,8

-3,1

Resto Impuestos Directos

240.592,4

213.745,9

12,6

15.305,9

19.375,4

-21,0

225.286,5

194.370,5

15,9

Impuestos Indirectos

5.139.328,4

4.359.892,9

17,9

1.967.141,6

1.645.058,7

19,6

3.172.186,8

2.714.834,2

16,8

IVA

3.552.132,8

2.982.243,5

19,1

770.007,5

713.003,3

8,0

2.782.125,3

2.269.240,1

22,6

IVA Ajuste Interno

0,0

0,0

730.345,3

532.785,9

37,1

-730.345,3

-532.785,9

-37,1

1.428.505,7

1.255.372,4

13,8

465.624,5

398.187,0

16,9

962.881,2

857.185,4

12,3

158.689,9

122.277,1

29,8

1.164,4

1.082,5

7,6

157.525,5

121.194,6

30,0

55.263,3

48.480,1

14,0

2.529,4

1.651,1

53,2

52.733,9

46.829,0

12,6

9.549.856,3

8.410.820,8

13,5

2.443.023,3

2.129.748,2

14,7

7.106.833,0

6.281.072,6

13,1

Ajustes con el Estado

828.455,6

654.624,7

26,6

226.012,4

225.914,9

0,0

602.443,3

428.709,7

40,5

Ajustes IVA

780.719,0

606.673,9

28,7

11.109,6

15.474,6

-28,2

769.609,4

591.199,2

30,2

214.902,8

210.440,3

2,1

-167.166,2

-162.489,5

-2,9

2.669.035,7 2.355.663,1

13,3

7.709.276,2

6.709.782,4

14,9

Impuestos Especiales
Resto Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
TOTAL GESTIÓN PROPIA

Ajustes Impuestos Especiales
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS

47.736,6

47.950,8

-0,4

10.378.311,9

9.065.445,5

14,5

2

a) PFEZa
PFEZaren bidez bildutako diru-kopuru likidoa aurreko urteko azarokoa baino % 13,4
gehiago izan da; izan ere, bildutako kopuru gordina % 11,5 gehitu da eta itzulketek behera
egin dute: iaz 438,7 milioi eta aurten 437,0 milioi (% 0,4 gutxiago).
Zerga honen osagai guztietan bilakaera positiboa izan da. Izan ere, gehikuntza izan da
lanaren etekinen gaineko atxikipenetan (% 5,3), kapital higigarriaren etekinen gaineko
atxikipenetan (% 37,7), kapital higiezinaren etekinen gaineko atxikipenetan (% 4,7),
ondare-irabazien gaineko atxikipenetan (% 34,0), lanbide-jardueren, enpresa-jardueren eta
arte-jardueren ordainketa zatikatuetan (% 26,2), eta batez ere sarien gaineko karga
berezian: aurtengo ekitaldian 30,0 milioi; aurrekoan, 3,0 milioi. Kuota diferentzialean
emaitza negatiboa egon da: 30,0 milioi. Aurreko urtekoa -169,6 milioikoa izan zen (kontuan
eduki behar da iazko azaroan artean sartu gabe zeudela errenta-aitorpen positiboen
bigarren epeko kopuruak).
b) Sozietateen gaineko zerga
Sozietateen gaineko zergaren kuota diferentzialean % 10,1eko murrizketa gertatu da,
bildutako kopuru gordina % 10,5 txikiagoa izan baita: 528,2 milioi; aurreko urtean, 590,2
milioi. Itzulketen bolumena 19,5 milioi izan da, hau da, % 20,6 gutxiago. Aurreko epigrafean
aipatutako zerga-figura guztiak kontuan hartuta, zerga honen bidez % 3,1 gutxiago bildu da:
2020ko azarora arte 696,3 milioi bildu ziren, eta ekitaldi honetan 674,6 milioi.
c) Gainerako zuzeneko zergak
Gainerako zuzeneko zergen bidez % 15,9 gehiago bildu da: iazko azarora arte 194,4 milioi
bildu ziren, eta aurtengo azarora arte 25,3 milioi bildu dira. Igoerak izan dira ez-egoiliarren
errentaren gaineko zergan (% 29,7), oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergan (% 53,2)
eta, txikiagoa izan bada ere, ondarearen gaineko zergan (% 0,8). Ostera, gutxiago bildu da
kreditu-entitateetako gordailuen gaineko zergaren bidez (% 4,1) eta, batez ere, energia
elektrikoaren sorkuntzaren gaineko zergaren bidez; izan ere, zerga hori etenda gelditu da
oraingo ekitaldiko hirugarren hiruhilekoan 6/2021 Foru Dekretu Arauemailearen bidez
(uztailaren 27koa, balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren
balioaren gaineko zergan presako neurriak hartzekoa), eta ondorioz iaz 16,6 milioi euro
bildu baziren, aurten 10,5 milioi bildu dira, Araba eta Gipuzkoako aldundientzako doikuntza
egin ondoren (5,1 milioi euro, aurreko ekitaldiko aldi berekoa baino % 17,0 gutxiago).
d) BEZ
BEZaren bidez % 22,6 bildu gehiago bildu da: aurreko ekitaldian 2.269,2 milioi euro bildu
ziren, eta aurtengoan 2.782,1 milioi euro. Bilakaera positibo honen eragilea bildu den
kopuru gordinaren gorakada izan da (% 19,1): aurrekoan 2.982,2 milioi euro izan ziren, eta
aurtengoan 3.552,1 milioi euro (gehikuntzaren bi heren baino gehiago 2019ko ekitaldiko
akta bakarren ezohiko diru-sarrerak dira); gainera, itzulketen gorakada murritzagoa izan da
(% 8,0). Zerga honetan egindako barne doikuntzaren ondorioz % 37,5 gehitu dira
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ordainketak (730,3 milioi eurora heldu da): Doikuntza horren ondorioz Arabak 197,2 milioi
jaso ditu (% 5,1 gehiago) eta Gipuzkoak 533,1 milioi (% 54,5 gehiago).
e) Zerga bereziak
Zerga berezien bidez aurreko ekitaldian baino % 12,3 gehiago bildu da: bildutako kopuru
gordina % 13,8 gehitu da, eta itzulketen zenbatekoa % 16,9. Bilketak behera egin du tarteko
produktuen gaineko zergan (% 11,3 gutxiago), tabakogaien gaineko zergan (% 12,9
gutxiago), garagardoaren gaineko zergan (% 19,6 gutxiago) eta elektrizitatearen gaineko
zergan (% 2,9), eta gora hidrokarburoen gaineko zergan (% 18,2 gehiago) eta alkoholen
gaineko zergan (% 26,8 gehiago). Zerga hauen barneko doikuntzak direla eta, Bizkaiko Foru
Aldundiak 452,2 milioi euro ordaindu dizkie Arabako eta Gipuzkoako foru aldundiei,
aurreko ekitaldian baino % 17,9 gehiago. Arabako Foru Aldundiak 108,2 milioi jaso ditu
(% 16,1 gehiago) eta Gipuzkoak 344,0 milioi (% 18,5 gehiago).
f) Zeharkako gainerako zergak
Zeharkako zergapetzearen gainerako figuren bidez % 30,0 gehiago bildu da guztira. Hain
zuzen ere, gora egin dute ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen
gaineko zergak (% 31,7 eta %28,6 zerga-egitate bakoitzak), zenbait garraiobideren gaineko
zergak (% 29,2), berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergak (% 17,8) eta asegurusarien gaineko zergak (% 32,6); aitzitik, joko-jardueren gaineko zergak behera egin dute
(% 13,8 gutxiago).
g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk
Jokoaren gaineko tasen bidez % 6,5 gehiago bildu da, batez ere makina eta aparatu
automatikoetan (% 12,1) eta, gutxiago bada ere, txarteletan eta beste apustu batzuetan
(% 6,5). Aldiz, bingo-jokoaren gaineko tasak beheraka jarraitzen du: % 28,9 gutxiago bildu
da. III. kapituluko gainerako kontzeptuei dagokienez, gora egin dute premiamenduerrekarguek (% 4,9 gehiago), berandutze-interesek (% 11,7) eta zerga-zehapenek (% 38,7).
h) Estatuarekiko doikuntzak
Urriko txostenean azaldu zen bezala, BEZaren bidez bildutako diru-kopuruan Estatuarekin
egindako doikuntzetan % 30,2ko igoera izan da azarora arte iazko bilketaren alderatuta.
Izan ere, gora egin dute inportazioen doikuntzak (% 27,6) eta barruko eragiketen
doikuntzak (% 35,2); nolanahi ere, azken igoera hori % 15,3 baino ez litzateke izango ez
balira kontuan hartuko BEZ MOSSaren 2015-2021eko ekaina aldiko erregulazioarengatik
jasotako 40 milioi euroak.
Fabrikazioaren gaineko zerga berezien doikuntzen emaitza negatiboa are txarragoa izan da
(% 2,9 gutxiago), batez ere % 4,7 gehitu direlako hidrokarburoen gaineko zerga bereziaren
kargapeko barruko eragiketen ordainketak eta gutxiago bildu delako alkoholaren gaineko
zergaren kargapeko barruko eragiketetan (%4,2 gutxiago). Horren zati bat gehikuntza
hauek konpentsatu dute: 4,7 milioi gehiago tabakogaien gaineko zergan (% 80,6) eta % 11,3
gehiago garagardoaren gaineko zergaren kargapeko barruko eragiketen doikuntzan.
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ZERGA ITUNDUEN BIDEZ BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp.
RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior
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2021

Aldiak: urtarrila-azaroa
Periodos: enero-noviembre

