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

v mio SIT XI 2003/
X 2003

XI 2003/
Φ 2002

I–XI 2003/
I–XI 2002 2002 2003

Davek od dobička 100,132.4 112.9 122.0 144.0 3.7 4.8
Dohodnina 313,976.1 104.9 112.0 110.1 15.1 15.0
Davek na dodano vrednost, trošarine1 692,135.1 95.7 117.8 110.5 33.2 33.0
Carine in uvozne dajatve 31,516.5 136.4 153.3 110.9 1.5 1.5
Prispevki za socialno varnost 746,103.1 99.2 108.8 108.4 36.5 35.5
Ostali javnofinančni prihodki 215,760.6 103.7 119.7 114.3 10.0 10.3
Javnofinančni prihodki skupaj 2,099,623.8 100.2 114.5 111.3 100.0 100.0

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

Novembra so se javnofinančni prihodki (po korekciji za časovno usklajevanje vplačil trošarin) ohranili na
približno enaki realni ravni kot oktobra. Novembrski javnofinančni prihodki so bili realno za 4.2% nad mesečnim
povprečjem v obdobju januar–november leta 2003, povprečje leta 2002 pa so presegli realno za 7.1%. Glede na
november 2002 so se povečali realno za 2%. V obdobju enajstih mesecev leta 2003 so se javnofinančni prihodki
glede na isto obdobje leta 2002 realno povečali za 5.3%.
Prihodki od davka na dodano vrednost so novembra, po oktobrskih poračunih, zopet zanihali navzdol, in sicer
realno za 8.9%. V tem so se prihodki od davka na dodano vrednost po obračunu zmanjšali realno za 2.8%
(manjša kot oktobra so bila tako vplačila kot tudi vračila tega davka), prihodki davka na dodano vrednost od uvoza
pa realno za 10.3% (glede na sezonsko pogojen visok oktober). V obdobju prvih enajstih mesecev so bili celotni
prihodki od davka na dodano vrednost glede na primerljivo obdobje leta 2002 realno višji za 3.3%.
Prihodki od trošarin, korigirani za časovno usklajevanje vplačil trošarin, so se novembra realno povečali za 2.3%,
pri čemer so se po posameznih trošarinskih izdelkih prihodki od trošarin na mineralna olja povečali realno za
2.5%, na tobak in tobačne izdelke realno za 6.8%, zmanjšali pa prihodki od trošarin na alkohol in alkoholne
izdelke, in sicer realno za 13.8%. Prihodki od trošarin skupaj so bili v obdobju enajstih mesecev v primerjavi z istim
obdobjem leta 2002 realno le za 0.2% višji. Pri tem so se v tem obdobju zmanjšali prihodki od trošarin na
mineralna olja realno za 3.2% in prihodki od trošarin na alkohol in alkoholne izdelke realno za 1.6%. 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 13.1%.
Prihodki od prispevkov za socialno varnost so se novembra zmanjšali realno za 1.1%. V enajstih mesecih so bili
prihodki od prispevkov za socialno varnost glede na isto obdobje leta 2002 realno višji za 2.6%. Prihodki iz
dohodnine so se po zmanjšanju v oktobru novembra ponovno povečali realno za 4.6%. Prihodki od davka iz
plač, ki predstavljajo glavnino dohodnine, so se novembra zmanjšali realno za 0.8%, prihodki iz ostalih podvrst
dohodnine pa so se za prav toliko povečali. Novembrski poračuni dohodnine so bili minimalni, kar je rast skupnih
prihodkov od dohodnine v mesecu novembru potegnilo navzgor. V obdobju enajstih mesecev so bili celotni
prihodki od dohodnine glede na isto obdobje leta 2002 realno višji za 4.2%. V tem so bili v obdobju enajstih
mesecev prihodki od davka iz plač realno za 3.2% višji kot v istem obdobju leta 2002, okrepila pa se je tudi rast
prihodkov iz drugih podvrst dohodnine. Poračuni dohodnine so bili v prvih enajstih mesecih leta 2003 negativni in
skoraj na enaki nominalni ravni kot v istem obdobju leta 2002. Prihodki od davka na izplačane plače so bili
novembra realno za 3.2 % višji kot oktobra. V enajstih mesecih so bili glede na isto obdobje leta 2002 realno višji
za 9.3%.
Mesečna akontacija davka od dobička pravnih oseb se je novembra, po oktobrskem zmanjšanju, zopet nekoliko
povečala in dosegla približno vrednost iz septembra. Zaradi učinkov sprememb Slovenskih računovodskih
standardov in višjih kapitalskih dobičkov, ki so povečali davčno osnovo in poračune za leto 2002, so bili prihodki
davka od dobička pravnih oseb v prvih enajstih mesecih lani realno višji za 36.2%, glede na isto obdobje leta
2002. Prihodki od carin in uvoznih dajatev so novembra močno zanihali navzgor in dosegli najvišjo lansko
mesečno vrednost, v prvih enajstih mesecih so bili glede na isto obdobje leta 2002 realno višji za 4.9%.

Graf: Prihodki javnofinančnih blagajn, v mrd SIT
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V i r  podatkov: APP, U JP, Por oč i lo B-2 ( br uto vplač i la) , metodolog i ja in preračuni U M AR . 
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