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IMPLICITNA DAVČNA STOPNJA NA RABO ENERGIJE 
Kontaktna oseba na UMAR: Mojca Vendramin 

PODROČJE RAZVOJA Trajnostni razvoj – integracija okoljskih meril v sektorske politike in potrošniške vzorce 
OPIS INDIKATORJA Definicija: obdavčitev v evrih (deflacionirana) na enoto končne rabe energije, v tonah naftnih ekvivalentov (toe).  

Podrobnejša metodološka pojasnila:  
Indikator je razmerje med davčnimi prihodki iz obdavčitve energije in končno porabljeno energijo v določenem letu.  
Implicitna stopnja obdavčenosti energije je kazalec trajnostnega razvoja. Za takšen razvoj bi morala cena energije 
vključevati vse eksterne stroške, ki nastanjo pri njeni rabi. Takšna prava cena, bi omogočala ravnanje subjektov in 
investicijske odločitve, s katerimi je možno doseganje trajnostnega razvoja.  
Slabost tega kazalca je v tem, da ima vsa raba energije, tako »zelena« kot fosilna enako težo. Navadno zaradi 
spodbujanja rabe obnovljiv virov ta ni ali je nizko obdavčena, kar pomeni, da ima lahko država, kjer je delež rabe 
obnovljivih virov velik, implicitno davčno stopnjo na energijo nižjo od države, ki rabi pretežno fosilna goriva.  
Mednarodna primerljivost:  
Je primerljiv med državami EU. Podatki o prihodkih iz dajatve na energijo izvirajo iz poročanj držav v okviru tabele 9 
ESA95 Transmission Programme, t.i. seznam nacionalnih dajatev. Te podatke Eurostat preveri in jih posreduje DG 
TAXUD, ki nato izvede preračune. 
Podatki o porabljeni končni energiji izhajajo iz Annual Joint Questionnaire v okviru katerega se uporablja mednarodna 
metodologija. 
Način prikaza: agregatno za državo 
Merska enota: 1000 EUR na tono naftnega ekvivalenta (toe) porabljene končne energije  

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija: MF, SURS 
Frekvenca objavljanja:  letno 

RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA 
VRSTA 

od 1995 dalje, za Slovenijo od 2000 

MEDNARODNE PRIMERJAVE - Eurostat: Energy, Main indicators - Energy ststistics na 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/main_tables. 

- The excise duty rates applicable in the European Union as at 1 January 2009. Bruselj: DG TAXUD na 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/rates/index_en.htm. 

- Taxation trends in the EU. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008; na 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm 
 


