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

v mio SIT VIII 2003/
VII 2003

VIII 2003/
Φ 2002

I–VIII 2003/
I–VIII 2002 2002 2003

Davek od dobička 77,953.6 90.5 109.2 146.9 3.9 5.2
Dohodnina 226,666.6 89.9 82.6 111.1 15.0 15.0
Davek na dodano vrednost, trošarine1 495,329.1 89.4 111.6 108.8 33.4 32.7
Carine in uvozne dajatve 22,105.9 95.6 104.0 109.6 1.5 1.5
Prispevki za socialno varnost 537,897.8 97.0 105.5 108.8 36.3 35.5
Ostali javnofinančni prihodki 153,269.8 100.0 112.2 113.3 9.9 10.1
Javnofinančni prihodki skupaj 1,513,222.8 93.3 104.8 111.1 100.0 100.0
Vir podatkov: APP, UJP, Poročilo B-2 (bruto vplačila).  Opomba: 1Podatek je korigiran za časovno usklajevanje vplačil trošarin.

Julija so se javnofinančni prihodki, korigirani za časovno usklajevanje vplačil trošarin, povečali realno le za slab
odstotek, avgusta pa so se celo zmanjšali za 6.3%. Tako so bili avgusta javnofinančni prihodki za približno 3% pod
letošnjim mesečnim povprečjem, lanskega pa so presegli za 4.8%. V prvih osmih mesecih so se javnofinančni prihodki
glede na isto obdobje lani realno povečali za 4.9%.
Prihodki od davka na dodano vrednost so v poletnih mesecih precej nihali, julija so se močno povečali, avgusta pa
zopet zmanjšali celo pod junijsko nominalno raven. Nihali so predvsem prihodki od davka na dodano vrednost po
obračunu, kjer so julija znatno hitreje od vračil rasla vplačila davka, avgusta pa je bilo ravno obratno, tako da se je priliv
davka na dodano vrednost po obračunu avgusta glede na julij celo razpolovil. Prihodki od davka na dodano vrednost od
uvoza pa so v obeh poletnih mesecih realno padli, in sicer julija za 2%, avgusta pa za nadaljnjih 4.2%. V obdobju prvih
osmih mesecev so bili prihodki davka na dodano vrednost glede na isto lansko obdobje realno višji za 3.9%. V skladu z
zahtevami po uskladitvi trošarinskih dajatev z evropskimi direktivami so se julija povečale trošarine na tobak in tobačne
izdelke, in sicer tako pri določitvi zneska specifične kot tudi pri določitvi stopnje proporcionalne trošarine. Prihodki od
trošarin so se julija realno povečali za 8.6%, avgusta pa za nadaljnjih 5%. V tem so pričakovano hitreje rasli prihodki od
trošarin na tobak in tobačne izdelke, počasneje pa prihodki od drugih trošarinskih proizvodov. Kljub rasti julija in avgusta
so bili prihodki od trošarin skupaj v prvih osmih mesecih v primerjavi z istim obdobjem lani realno nižji za 0.3%. K
zmanjšanju so največ prispevali prihodki od trošarin na mineralna olja, ki so se zaradi zniževanja trošarinskih zneskov v
začetku leta, v obdobju osmih mesecev, glede na isto obdobje lani, realno zmanjšali za 4.2%. Zmanjšali so se tudi
prihodki od trošarin na alkohol in alkoholne izdelke, in sicer realno za 1.4%. 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 14.6%.
Prihodki od prispevkov za socialno varnost so se julija realno povečali za 1.8%, avgusta pa zmanjšali, realno za 2.6%.
V prvih osmih mesecih so bili prihodki od prispevkov za socialno varnost glede na isto obdobje lani realno višji za 2.7%.
Prihodki iz dohodnine so julija in avgusta realno močno upadli. Prihodki od davka iz plač, ki predstavljajo glavnino
dohodnine, so se julija in avgusta realno precej zmanjšali v primerjavi z junijem, ko so osnovo za plačilo davka povečali
izplačani regresi za letni dopust. Realizirani so bili tudi precejšnji negativni poračuni dohodnine po dohodninskih
napovedih za lansko leto, ki so prihodke iz dohodnine julija znižali za dobrih 9 mrd SIT in avgusta za nadaljnjih 7.6 mrd
SIT. Kljub temu so bili v obdobju osmih mesecev celotni prihodki od dohodnine glede na isto obdobje lani realno višji za
4.9%. V tem so bili v obdobju osmih mesecev prihodki od davka iz plač realno za 3.5% višji kot v istem obdobju lani,
okrepila pa se je tudi rast prihodkov iz drugih podvrst dohodnine. Poračuni dohodnine so bili v prvih osmih mesecih letos
negativni in skoraj na enaki ravni kot lani. Prihodki od davka na izplačane plače so bili julija realno za 2.8% nižji kot
junija, avgusta pa so se povečali za 0.3%. V obdobju osmih mesecev so bili glede na isto obdobje lani realno višji za
9.7%.
Mesečni priliv davka od dobička pravnih oseb se je v poletnih mesecih ustalil na dobrih 7 mrd SIT. Poračuni za leto
2002 so bili precej izdatnejši kot v letu 2001, zato so bili prihodki davka od dobička pravnih oseb v prvih osmih mesecih
realno višji za 38.7%, glede na isto lansko obdobje. Prihodki od carin in uvoznih dajatev so se julija rahlo realno
povečali, avgusta pa zmanjšali za 4%; v prvih osmih mesecih so bili glede na primerljivo lansko obdobje realno višji za
3.5%.

Graf: Javnofinančni prihodki, v mrd SIT
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Vir podatkov:APP, UJP, Poročilo B-2 (bruto vplačila). 
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