TRIBUTU ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN
2021eko IRAILA

I.

ZENBATEKO OROKORRAK

a) Guztizko diru-bilketa likidoa
Irailera arte zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 20 hazi da aurreko urteko epe
berarekin konparaturik, 6.052,1 milioi eurora iritsi baita. 2019ko hil berean 5.043,4 milioi
bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 1.008,7 milioiko eta % 82,4ko 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.
Irailean ez denez doikuntzarik egiten, abuztuko txostenean aipatutako egoera mantendu
egin da: barne-doikuntzei dagokienez, Bizkaiak 225,0 milioi euro gehiago ordaindu dizkie
Arabari eta Gipuzkoari (% 39,8), eta Estatuarekin egindako doikuntzak % 30,7 gehitu dira,
maiatzean BEZaren bidez ordaindutako 400 milioi euro baino gehiago doitu baitira, zeinak
bat datozen 2019ko akta bakarrei buruzko gainerako zerga-administrazioekiko
akordioekin. Kudeaketa propioaren bidez eskuratutako diru-bilketak % 19,5 egin du gora.
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b) Kudeaketa propioko diru-bilketa gordina eta itzulketak
Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 7.594,8 milioi eurokoa
izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 18,8 gehiago, izan ere, orduan 6.392,1
milioi bildu ziren. Bestalde, itzulketak % 16,9 hazi dira, iazko 1.593,7 milioietatik gaur
egungo 1.862,9 milioietara igaroz. Bi inguruabar horiek batera jarrita, bildutako kopuru
likidoa % 19,5 handitu da.
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KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA

Zuzeneko zergen bilketa likidoa % 20,4 igo da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 2.948,9
milioi euro; zerga-bilketa gordina % 17,6 hazi da, eta itzulketak, berriz, % 2,1. Zeharkako
zergen bidez 2.741,5 milioi euro bildu dira, hau da, iaz baino % 18,1 gehiago. Hain zuzen ere,
gora egin dute bai diru-bilketa gordinak (% 19,6), bai itzulketek (% 22,7). Tasak eta beste
diru-sarrerak % 41,7 areagotu dira; izan ere, 41,5 milioikoak izan dira, eta aurreko ekitaldian
29,3 milioikoak izan ziren.
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a) PFEZ
Aurreko urteko irailekoaren aldean, PFEZaren bidez % 21,9 gehiago bildu da; izan ere,
zerga-bilketa gordina % 18,5 hazi da eta itzulketek gora egin dute: iaz 415,5 milioikoak izan
ziren eta aurten 430,6 milioikoak (% 3,6).
Osagai desberdinek gorako bilakaera izan dute. Areagotu egin dira: lan-etekinen gaineko
atxikipenak (% 5,7); kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak (% 39,6); ondareirabazien gaineko atxikipenak (% 31,9); jarduera profesional, enpresarial edo artistikoen
ordainketa zatikatuak (% 23,8), eta kapital higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak
(% 7,1). Era berean, sarien gaineko karga berezia nabarmen hazi da, zeinak 6,8 milioiko
bilketa izan duen aurreko ekitaldian lortutako 2,5 milioiko bilketarekin alderatuta. Horrez
gain, kuota diferentzialaren emaitza negatiboa murriztu da (-138,6 milioi aurreko urteko 378,0 milioiekin alderatuta). Izan ere pasaden urtean Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga aitortzeko kanpaina irailaren 30ean amaitu zen, hau da, ohiko iraupenetik 3 hilabete
luzatu zen. Beraz, diru-sarrerak data horretara atzeratu ziren ( eta bigarren epea azaroaren
30era atzeratu zen, diru-sarrera zatikatuz gero).
b) Sozietateen gaineko zerga.
Sozietateen kuota diferentziala % 12,2 murriztu da, diru-bilketa gordina % 11,7 jaitsi eta
366,6 milioikoa izan baita. Urtebete lehenago, ordea, 415,1 milioi bildu ziren. Itzulpenen
bolumena, ekitaldiaren une honetan garrantzia handirik ez duena % 0,2 hazi da (17,8 milioi).
Aurreko epigrafean aipatutako zerga-tresnak kontuan hartuta, zerga honen diru-bilketa
% 3,2 beheratu da: 2020ko irailera arte, 506,8 milioi bildu ziren eta, ekitaldi honetan, 490,3
milioi.
c) Gainerako zuzeneko zergak
Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoak % 115,3 egin du gora. Izan ere,
aurreko urteko iraileko 98,3 milioietatik aurtengo 211,7 milioietara igo da.
Nabarmentzekoak dira ondarearen gaineko zergan izandako igoerak (1,5 milioitik 80,2
milioira igaro da), aurkezteko borondatezko aldiaren amaiera-data desberdina izan delako
(2021eko ekainaren 30a eta 2020ko irailaren 30a). Halaber, oinordetza eta dohaintzen
gaineko zergan (% 64,1) eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan (% 24,5) gorakadak
izan dira, kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zergaren jaitsieraren aurrean (-% 3,9).
Beste alde batetik, Energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zerga 11,8 milioi izatetik
13,4 milioi izatera igaro da, behin Arabako eta Gipuzkoako Aldundien aldeko doikuntza
eginda, 1,6 milioikoa, aurreko urtekoa baino % 63,6 txikiagoa da.
d) BEZ
BEZaren diru-bilketa % 27,4 igo da, 1.788,0 milioi eurotik ekitaldi honetan bildutako
2.277,6 milioi eurora. Bilakaera positiboa bilketa gordinaren % 22,1eko irabaziari dagokio,
2.363,8 milioi eurotik 2.885,9 milioi eurora igaro baita, itzulketen igoera txikiarekin
alderatuta (% 5,6). Aurreko txostenetan adierazi dugunez, zerga-figura horrek eragindako
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barne-doikuntzaren ondorioz, ordainketak % 56,7 igo dira, 2019ko ekitaldiko akta bakarrei
buruzko akordio horiekin lotuta, eta 490,4 milioi eurokoa da: Arabak jaso du doikuntza hori,
hau da, 135,4 milioi euro (% 23,4), baita Gipuzkoak ere, 355,0 milioi euro (% 74,7).
e) Zerga bereziak
Zerga berezien bilketa % 10,0 igo da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, bilketa gordina
% 12,4 igo baita eta itzulketak % 19,2. Behera egin du tabako-laboreen gaineko zergaren
bidez bildutakoak (-%13,9); aldiz, hidrokarburoen gaineko zergaren bidez gehiago bildu da
(% 14,6), eta gauza bera gertatu da alkoholaren (% 29,2), garagardoaren (% 15,1) eta
elektrizitatearen gaineko zergarekin ere (% 6,5). Irailean barneko doikuntzarik egin ez
denez, joan den hilabeteko kopuruak mantendu dira: Bizkaiko Foru Aldundiak 298,3 milioi
euro ordaindu dizkie Arabakoei eta Gipuzkoakoei (% 20,3 igo da); hurrenez hurren,
lehenengoak 73,8 milioi jaso ditu (% 24,9 gehiago) eta bigarrenak, 224,5 milioi (% 18,9
gehiago).
f) Zeharkako gainerako zergak
Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 34,5 igo dira. Zehazki, honako zerga
hauen diru-bilketa igo da: ondare-eskualdaketen gaineko zerga (% 37,0), egintza juridiko
dokumentatuen gaineko zerga (% 27,5), zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 40,9),
berotegi-gas fluordunen gaineko zergak (% 22,6), aseguru primen gaineko zergak (% 34,5)
eta joko-jardueren gaineko zerga (% 8,2).
g) Tasak eta bestelako diru-sarrerak
Tasak eta beste sarrera batzuen diru-bilketa % 41,7 igo da; 29,3 milioi eurotik ekitaldi
honetan bildutako 41,5 milioi eurora igo da. Joko tasa % 41,0 igo da, makina eta aparatu
automatikoen tasa % 77,9 hazi baita (aurreko ekitaldiko ostalaritza sektorearen itxierak
eraginda, 4,7 milioitik 8,4 milioira igo da). eta neurri txikiagoan, txartelengatiko eta
bestelako apustuengatiko tasa ere igo da (% 7,3), bingo-jokoarenak, berriz, jaitsi egin dira
(-% 42,3). III. kapituluko gainerako kontzeptuetan, zerga-zehapenak gehitu egin dira
(% 43,6), baita premiamendu-errekarguak (% 74,4) eta berandutze-interesak ere (% 24,1).
h) Estatuarekin egindako doikuntzak
Estatuarekin egindako doikuntzek uztaileko zifra mantentzen dute, abuztuan eta hilabete
honetan ez baitagokio horiek egitea. Ildo horri eutsiz, BEZaren diru-bilketari dagozkionak
aurreko urtekoekin erkatuz gero, % 17,8 hazi dira. Fabrikazioko zerga bereziengatik
doikuntzek, berriz, emaitza negatiboa % 3,6 murriztu dute.
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp.
RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior
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