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

v mio SIT XII 2003/
XI 2003

XII 2003/
Φ 2002

I–XII 2003/
I–XII 2002 2002 2003

Davek od dobička 107,394.1 94.8 115.6 142.4 3.6 4.6
Dohodnina 353,125.8 130.8 146.6 110.2 15.2 15.2
Davek na dodano vrednost, trošarine1 758,957.7 96.4 113.5 107.5 33.4 32.6
Carine in uvozne dajatve 34,652.6 78.2 119.9 110.4 1.5 1.5
Prispevki za socialno varnost 828,451.4 118.7 129.2 108.3 36.2 35.6
Ostali javnofinančni prihodki 246,561.5 144.9 173.4 115.7 10.1 10.6
Javnofinančni prihodki skupaj 2,329,143.1 113.9 130.4 110.3 100.0 100.0
Vir podatkov: APP, UJP, Poročilo B-2 (bruto vplačila).  Opomba: 1Podatek je korigiran za časovno usklajevanje vplačil trošarin.

Decembra 2003 so se javnofinančni prihodki realno povečali kar za 13.8% in tako realno za 16.7% presegli
lansko mesečno povprečje, predlanskega pa za 21.8%. Glede na december 2002 so se povečali realno za 3%. V
letu 2003 so se javnofinančni prihodki glede na leto prej realno povečali za 4.5%.
Prihodki od davka na dodano vrednost so decembra glede na november realno porasli le za 0.8%. V tem so
izrazito upadli prihodki od davka na dodano vrednost po obračunu, ki so dosegli le šestino novembrske vrednosti
(manjša kot pretekli mesec so bila vplačila in izrazito višja vračila tega davka). Prihodki davka na dodano vrednost
od uvoza pa so se, predvsem zaradi sezonske komponente, realno povečali za 20.5%. V letu 2003 so bili celotni
prihodki od davka na dodano vrednost glede na leto prej realno višji za 1.9%.
Prihodki od trošarin so decembra sezonsko zanihali navzdol in so se v primerjavi z novembrom realno zmanjšali
za skoraj 15%, glede na december 2002 pa realno povečali za 2.5%. V letu 2003 so bili realno le za 0.4% višji kot
v letu 2002. Pri tem so se v letu 2003 zmanjšali prihodki od trošarin na mineralna olja realno za 3.0% 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 13.4%. V strukturi prihodkov od trošarin po trošarinskih izdelkih so v letu 2003
trošarine na mineralna olja predstavljale 69.5%, na tobak in tobačne izdelke dobrih 23% in na alkohol in alkoholne
izdelke 7.4%.
Prihodki od prispevkov za socialno varnost so se decembra glede na november močno povečali, in sicer realno
za 18.6%. Povečanje je običajno, saj je posledica višjih izplačil plač v mesecu novembru na račun božičnic oz.
trinajstih plač. V letu 2003 so bili prihodki od prispevkov za socialno varnost glede na leto prej realno višji za 2.6%.
Prihodki iz dohodnine so se decembra sezonsko močno povečali glede na november– in sicer realno kar za
30.7%. V tem so se prihodki od davka iz plač, ki predstavljajo glavnino dohodnine, povečali realno za 25.7%
ostale podvrste dohodnine pa celo za 34.6%. Decembrski poračuni dohodnine so bili pozitivni, še enkrat višji kot v
decembru 2002. V letu 2003 so bili celotni prihodki od dohodnine glede na leto 2002 realno višji za 4.3%. V tem so
bili v letu 2003 prihodki od davka iz plač realno za 3.3% višji kot leto poprej, okrepila pa se je tudi rast prihodkov iz
drugih podvrst dohodnine, ki so bili leta 2003 realno za 4.1% višji kot leta 2002. Poračuni dohodnine so bili v letu
2003 negativni in realno za približno 9% nižji kot leta 2002. Prihodki od davka na izplačane plače so bili
decembra za tretjino višji kot novembra. V letu 2003 so bili glede na leto poprej realno višji za 9.4%. Povprečna
obremenitev s tem davkom se je v letu 2003 povečala s 4.4% mase plač v letu 2002 na 4.7%.
Mesečna akontacija davka od dobička pravnih oseb se je decembra glede na november zmanjšala realno za
5.3%. 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 letu 2003
realno višji za 34.9%, glede na leto 2002. Prihodki od carin in uvoznih dajatev so decembra glede na visoko
novembrsko vrednost zanihali močno navzdol in so v letu 2003 pa po daljšem obdobju upadanja dosegli 4.6-
odstotno realno rast.

Graf: Struktura javnofinančnih prihodkov, v %
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Vir podatkov: APP, UJP, Obrazec B2, metodolog ija in preračuni U M AR.
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