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Indeksi rasti, nominalno Struktura I–VI
Javnofinančni prihodki I–VI 2003,

v mio SIT VI 2003/
V 2003

VI 2003/
Φ 2002

I–VI 2003/
I–VI 2002 2002 2003

Davek od dobička 63,506.7 127.4 114.6 148.2 4.2 5.6
Dohodnina 180,090.1 103.8 120.9 113.6 15.6 15.9
Davek na dodano vrednost, trošarine1 356,185.3 119.1 109.6 106.5 32.9 31.5
Carine in uvozne dajatve 16,542.6 93.2 107.1 112.0 1.5 1.5
Prispevki za socialno varnost 401,283.7 100.7 106.4 109.0 36.2 35.5
Ostali javnofinančni prihodki 113,418.7 100.0 114.7 116.0 9.6 10.0
Javnofinančni prihodki skupaj 1,131,027.1 107.3 110.8 111.2 100.0 100.0

Vir podatkov: APP, UJP, Poročilo B-2 (bruto vplačila). 1Podatek je korigiran za časovno usklajevanje vplačil trošarin.

Po znatnem zmanjšanju javnofinančnih prihodkov v maju so se junija javnofinančni prihodki zopet okrepili, in sicer
realno za 7%. V primerjavi z lanskim junijem so bili realno višji za 11.3%, v primerjavi z lanskim mesečnim povprečjem pa
za 4.7%. V prvi polovici letošnjega leta so se javnofinančni prihodki (po korekciji zaradi časovnega usklajevanja trošarin)
glede na isto obdobje lani realno povečali za 4.9%.
Prihodki od davka na dodano vrednost so se junija, potem ko so maja močno zanihali navzdol, zopet močno povečali
(realno za 24.4%). V tem so bili prihodki od davka na dodano vrednost od uvoza junija realno za 2.9% višji kot maja,
prihodki od davka na dodano vrednost po obračunu pa so, po izkazani negativni vrednosti v maju, v juniju dosegli
pozitivno vrednost v višini približno 4.5 mrd SIT. V primerjavi z majem so se junija povečala vplačila davka na dodano
vrednost po obračunu in precej zmanjšala vračila tega davka. V prvi polovici leta so bili prihodki davka na dodano
vrednost glede na isto lansko obdobje realno višji za 2.7%. Prihodki od trošarin so se junija glede na maj realno
povečali za 8.3%. Zaradi povečanja trošarinskih zneskov na mineralna olja konec aprila in v sredini maja (razen zneska
trošarin za plinsko olje za ogrevanje, ki se je po aprilskem povečanju, zmanjšal v maju in v juniju), so se bolj kot celotni
prihodki od trošarin povečali prihodki od trošarin na mineralna olja (realno za 17.7%). Prihodki od trošarin na alkohol in
alkoholne izdelke so se junija realno povečali za 3%, prihodki od trošarin na tobak in tobačne izdelke pa so se, po
znatnem povečanju v aprilu in maju, v juniju realno zmanjšali za 14.5%. V prvi polovici leta so bili prihodki od trošarin
skupaj v primerjavi z istim obdobjem lani realno nižji za 5.9%. K zmanjšanju so največ prispevali prihodki od trošarin na
mineralna olja, ki so se v prvi polovici leta glede na isto obdobje lani realno zmanjšali za 9.1%. Zmanjšali so se tudi
prihodki od trošarin na alkohol in alkoholne izdelke, in sicer realno za 10.9%. Prihodki od trošarin na tobak in tobačne
izdelke pa so se, predvsem zaradi povečanja specifičnih in proporcionalnih trošarin na tobak in tobačne izdelke v januarju
2003, realno povečali za 7.4%.
Junija so se prihodki od prispevkov za socialno varnost glede na mesec maj realno povečali za 0.4%, glede na lanski
junij pa za 1.9%. V prvem polletju so bili prihodki od prispevkov za socialno varnost glede na isto obdobje lani realno višji
za 2.8%. Prihodki od davka iz plač, ki predstavljajo glavnino dohodnine, so bili junija glede na maj realno kar za 16%
višji. Junija so bili izplačani regresi za letni dopust, ki povečujejo osnovo za plačilo davka iz plač. Realno za 23.6% so se
junija povečali tudi prihodki iz drugih podvrst dohodnine. Junija so bili realizirani tudi prvi večji letošnji poračuni dohodnine
po dohodninskih napovedih, ki so prihodke iz dohodnine znižali za dobre 4 mrd. SIT. Junija so bili tako celotni prihodki iz
dohodnine realno za 3.5% nad majskimi prihodki. V prvi polovici leta so bili prihodki od davka iz plač realno za 3.8% višji
kot v istem obdobju lani, prihodki iz drugih podvrst dohodnine pa za 3.5%. Poračuni dohodnine so bili v prvih šestih
mesecih letos sicer negativni, vendar bistveno manjši kot lani. V prvi polovici leta so bili celotni prihodki od dohodnine
glede na isto obdobje lani realno višji za 7.2%. Prihodki od davka na izplačane plače so bili junija realno za 5.1% višji
kot maja. V prvi polovici leta so bili glede na isto obdobje lani realno višji za 9.7%.
Mesečni priliv davka od dobička pravnih oseb se je junija ustalil na dobrih 7 mrd SIT, saj v akontaciji davka ni več
poračunov po rezultatih poslovanja za preteklo leto. Poračuni za leto 2002 so bili precej izdatnejši kot v letu 2001, zato so
bili prihodki davka od dobička pravnih oseb v prvih šestih mesecih glede na isto lansko obdobje realno višji za 39.8%,  in
so s tem v znatni meri vplivali tudi na izkazano, razmeroma visoko rast celotnih javnofinančnih prihodkov v prvi polovici
leta. Prihodki od carin in uvoznih dajatev so se junija glede na maj sicer še zmanjšali, vendar so bili v prvi polovici leta
glede na primerljivo lansko obdobje realno višji za 5.7%.

Graf: Prihodki od trošarin, v mrd SIT
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V ir podatkov: AP P,obrazec  B 2, S URS , prerač uni UMA R. Opomba: Mes ečne vrednos ti  korigirane za čas ovno usklajevanje vplač i l .
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