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

v mio SIT X 2003/
IX 2003

X 2003/
Ф 2002

I–X 2003/
I–X 2002 2002 2003

Davek od dobička 92,468.6 87.9 108.0 143.8 3.8 4.9
Dohodnina 284,053.8 98.8 106.8 110.5 15.0 15.0
Davek na dodano vrednost, trošarine1 622,829.3 131.6 123.1 109.3 33.3 32.8
Carine in uvozne dajatve 27,507.5 119.3 112.4 107.4 1.5 1.4
Prispevki za socialno varnost 676,722.9 101.6 109.8 108.5 36.4 35.7
Ostali javnofinančni prihodki 194,505.3 98.8 115.4 114.1 10.0 10.2
Javnofinančni prihodki skupaj 1,898087.5 109.5 114.3 110.9 100.0 100.0
Vir podatkov: APP, UJP, Poročilo B-2 (bruto vplačila).  Opomba: 1Podatek je korigiran za časovno usklajevanje vplačil trošarin.

Oktobra so se javnofinančni prihodki po zmanjšanju v septembru ponovno povečali realno kar za 9.2%. Oktobra so bili
javnofinančni prihodki za 4.7% nad letošnjim mesečnim povprečjem, lanskega pa so presegli realno za 7.2%. Glede na
lanski oktober so se realno povečali za 5%. V prvih desetih mesecih so se javnofinančni prihodki glede na isto obdobje
lani realno povečali za 4.9%.
Prihodki od davka na dodano vrednost so oktobra zopet zanihali navzgor, predvsem zaradi načina obračunavanja in
plačevanja davka na dodano vrednost, deloma pa tudi zaradi sezonske komponente. Prihodki od davka na dodano
vrednost po obračunu so zanihali navzgor, ker so se oktobra vplačila davka, zaradi vplačanih poračunov tega davka na
podlagi trimesečnih obračunov precej povečala, vračila davka pa so se istočasno precej zmanjšala. Povečanje prihodkov
davka na dodano vrednost od uvoza je oktobra predvsem sezonsko pogojeno, saj se prihodki nanašajo na septembrski
uvoz (gl. tudi str. 4). V obdobju prvih desetih mesecev so bili celotni prihodki od davka na dodano vrednost glede na
primerljivo lansko obdobje realno višji za 4.6%.
Prihodki od trošarin, korigirani za časovno usklajevanje vplačil trošarin, so se oktobra rahlo realno povečali (za 0.8%), pri
čemer so se po posameznih trošarinskih izdelkih prihodki od trošarin na mineralna olja povečali, zmanjšali pa prihodki od
trošarin na alkohol in alkoholne izdelke in na tobak in tobačne izdelke. Prihodki od trošarin skupaj so bili v prvih desetih
mesecih v primerjavi z istim obdobjem lani realno na približno enakem nivoju. Pri tem so se zmanjšali prihodki od trošarin
na mineralna olja realno za 3.4% in prihodki od trošarin na alkohol in alkoholne izdelke za 0.5%. 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 in juliju 2003, realno povečali za 12.9%.
Prihodki od prispevkov za socialno varnost so se oktobra povečali realno za 1.3%. V prvih desetih mesecih so bili
prihodki od prispevkov za socialno varnost glede na isto obdobje lani realno višji za 2.6%. Prihodki iz dohodnine so se
po povečanju v septembru, oktobra zmanjšali realno za 1.5%. Prihodki od davka iz plač, ki predstavljajo glavnino
dohodnine, so se oktobra povečali realno za 1.9%, ostale podvrste dohodnine pa so se zmanjšale realno za 10.7%.
Oktobrski poračuni dohodnine so bili višji od septembrskih in so znašali 1.5 mrd SIT. V obdobju desetih mesecev so bili
celotni prihodki od dohodnine glede na isto obdobje lani realno višji za 4.5 %. V tem so bili v obdobju desetih mesecev
prihodki od davka iz plač realno za 3.3% višji kot v istem obdobju lani, okrepila pa se je tudi rast prihodkov iz drugih
podvrsti dohodnine. Poračuni dohodnine so bili v prvih desetih mesecih letos negativni in nekoliko pod lansko ravnijo.
Prihodki od davka na izplačane plače so bili oktobra realno za 3.6 % nižji kot septembra. V obdobju desetih mesecev so
bili glede na isto obdobje lani realno višji za 9.4%.
Mesečna akontacija davka od dobička pravnih oseb se je oktobra glede na september nekoliko zmanjšala in dosegla
približno vrednost iz avgusta. Zaradi učinkov sprememb Slovenskih računovodskih standardov in višjih kapitalskih
dobičkov, ki so povečali davčno osnovo za leto 2002 kot podlago za letni poračun davka od dobička, so bili poračuni za
leto 2002 precej izdatnejši kot v letu 2001. Zato so bili prihodki davka od dobička pravnih oseb v prvih desetih mesecih
realno višji za 36%, glede na isto lansko obdobje. Prihodki od carin in uvoznih dajatev so oktobra zopet sezonsko
zanihali navzgor, v prvih desetih mesecih so bili glede na primerljivo lansko obdobje realno višji za 1.6%.

Graf: Prihodki od trošarin, v mrd SIT
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Vir podatkov: APP,obrazec B2, SURS, preračuni UMAR. Opomba: Mesečne vrednosti korigirane za časovno usklajevanje vplačil.
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