PRILOGA 1
Zap.
Ukrep
Opis
Finančni
št.
učinek1
2
Odhodkovna stran javnih financ - skupni letni finančni učinek 716,5 mio evrov
1.
Omejitev izdatkov
Plače in drugi odhodki za delo javnih
za plače v javnem
uslužbencev se zadržijo na nivoju, kot je
sektorju
določen s proračunom 2013 (manjše korekcije
možne v breme nerealiziranih drugih odhodkov)

Rok
uveljavitve

Način uveljavitve

Opombe

Dogovor s sindikati

Zaradi začasne
narave uveljavljenih
ukrepov, je treba
pogajanja ponavljati
vsako leto
Večina ukrepov
začasne narave.
Večina ukrepov
začasne narave;
zmanjšanje ali
ukinitev dodatkov
trajne narave.
Kombinacija ukrepov
trajne in začasne
narave.

Omejitev izdatkov
za plače v javnem
sektorju
Omejitev izdatkov
za plače v javnem
sektorju

Ukrepi, sprejeti v letu 2012, dodatni učinki v
2013

130 mio

Že uveljavljeno

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti v letu 2013

158 mio

Do 31.5. 2013

Dogovor s sindikati

4.

Omejitev izdatkov
za plače v javnem
sektorju

Za ukrepe za leto 2014 je treba opraviti
pogajanja s sindikati.

Do oktobra
2013

Dogovor s sindikati

5.

Omejitve na
področju pokojnin

Z ZUJF je že uveljavljeno je znižanje dodatka za
rekreacijo za določene skupine upokojencev

6.

Omejitve na
področju pokojnin

Ni usklajevanja pokojnin

7.

Omejitve na
področju socialnih
transferov

8.

Omejitve na
področju socialnih
transferov

Zniža se višina denarnega nadomestila za
nezaposlene za 3 %; porodniško nadomestilo se
omeji z zgornjo mejo dvakratnika povprečne
mesečne plače v RS;
Ni usklajevanja višine transferov posameznikom
in gospodinjstvom

2.

3.

1

65 mio

17 mio

Že uveljavljeno

Do konca 2013
za leto 2014

Upoštevati v noveli
ZIPRS1314.

Do 1. 7. 2013

Poseben zakon ali novele
obstoječih zakonov

Trenutno stanje

Pogajanja s sindikati
v teku do 10. 5. 2013

Pogajanja se bodo
začela takoj, ko bodo
zaključena pogajanja
za leto 2013

Za leto 2014 in
naprej omejitve
dodatka niso
določene. Ukrep
začasne narave.
Potreben bi bil
interventni zakon.
Ta ukrep nima
finančnih učinkov v
smislu zniževanja
odhodkov, pomeni
prihranek pri
povečevanju
odhodkov. Ukrep je
začasne narave
Predlogi v pristojnosti
MDDSZ

Ta ukrep nima
finančnih učinkov v
smislu zniževanja
odhodkov, pomeni

Finančni učinki so opredeljeni na letnem nivoju za državni proračun. V letu uvedbe so učinki sorazmerni roku uveljavitve. Skupna višina učinkov je opredeljena ne glede na leto uvedbe
posameznega ukrepa.
2
Vključeni so le ukrepi, s katerimi se javnofinančni odhodki znižujejo. Niso vključene potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev za povečane odhodke (plačilo obresti, povečan transfer v pokojninsko
blagajno, nadomestitev prerazporeditve sredstev iz A bilance v B bilanco zaradi Co-Co obveznic za NKBM ipd.).

PRILOGA 1
prihranek pri
povečevanju
odhodkov. Ukrep
začasne narave.
9.

Izdatki za blago in
storitve

10.

Tekoči transferi v
javne agencije

11.

Investicijski odhodki

12.

Investicijski
transferi

13.

Drugi ukrepi

Omejitve pri koriščenju sredstev za leto 2013,
nižja osnova za načrtovanje sredstev za
naslednja leta.
Omejitve pri koriščenju sredstev za leto 2013,
nižja osnova za načrtovanje sredstev za
naslednja leta.
Omejitve pri koriščenju sredstev za leto 2013,
nižja osnova za načrtovanje sredstev za
naslednja leta.
Omejitve pri koriščenju sredstev za leto 2013,
nižja osnova za načrtovanje sredstev za
naslednja leta.
Potreben političen dogovor

22,6 mio

V letu 2013

Realizira se z uveljavitvijo
rebalansa proračuna

Rebalans v pripravi

15 mio

V letu 2013

Realizira se z uveljavitvijo
rebalansa proračuna

Rebalans v pripravi

50 mio

V letu 2013

Realizira se z uveljavitvijo
rebalansa proračuna

Rebalans v pripravi

59 mio

V letu 2013

Realizira se z uveljavitvijo
rebalansa proračuna

Rebalans v pripravi

200 mio

V letu 2014

Odvisno od dogovora

Trajen ukrep

1. 7. 2013

Sprejem spremembe
ZIPRS1314 v DZ.

Trajen ukrep.

Trajen ukrep.
Dodaten učinek na
občinske proračune
(v globalu) je 50 mio
evrov.
Trajen ukrep. Gre za
letni davek, zato
uveljavitev prej ni
mogoča. V letu 2015
je ocenjen dodaten
prihodek v višini 25
mio evrov.
Trajen ukrep. Če se
želi davek uveljaviti s
1. 8., mora biti zakon
sprejet do konca
junija. Možen
problem je v
zniževanju osnove za
koncesijske dajatve
in davek od iger na
srečo
Trajen ukrep. Če se
želi davek uveljaviti s

3

Prihodkovna stran javnih financ - skupen letni finančni učinek 649 (646) mio evrov
14.
Zakon o davku na
Splošna stopnja DDV se dvigne za 2 odstotni
250 mio
dodano vrednost
točki, nižja za 1 odstotno točko
Posodobitev sistema obdavčitve nepremičnin.
Nadomesti nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča, premoženjski davek in nadomestilo za
uporabo gozdnih cest. Prihodek se deli med
občine in državo v razmerju 50:50
Zaustavi se zniževanje davčne stopnje na nivoju
17 %

240 mio

1. 1. 2014

Sprejem zakona o davku
na nepremičnine; pripraviti
informacijsko podporo za
odmero davka

22 mio

1. 1. 2014

Sprejem novele zakona o
davku od dohodkov
pravnih oseb v DZ.

Zakon o davku od
srečk

Uvede se nov davek na prodajo loterijskih srečk
v višini 10 % od prodajne vrednosti srečk

17 mio

1. 8. 2013

Sprejem zakona o davku
od srečk v DZ.

Zakon o davku od
brezalkoholnih pijač

Uvede se nov davek na porabo brezalkoholnih
pijač z ali brez dodanega sladkorja, v določenem

14 (11) mio

1. 8. 2013

Sprejem zakona o davku
od brezalkoholnih pijač z

15.

Zakon o davku na
nepremičnine

16.

Zakon o davku od
dohodkov pravnih
oseb

17.

18.
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Pregled ne vključuje ukrepov za stabilizacijo zdravstvene blagajne, ki so v pristojnosti MZ v višini 93 mio evrov.

Novela ZIPRS
pripravljena za
interno usklajevanje.
Novela zakona
pripravljena za
interno usklajevanje.

Novela zakona
pripravljena za
interno usklajevanje.

Opravljen prvi krog
koalicijskih pogajanj.

Opravljen prvi krog
koalicijskih pogajanj.

PRILOGA 1
z ali brez dodanega
sladkorja

znesku na liter pijače. Višina zneska se določi
progresivno glede na vsebnost sladkorja v pijači

19.

Povišanje sodnih
taks

Glede na to, da se že daljše obdobje sodne
takse niso valorizirale, se vrednost točke za
izračun sodne takse poviša

13 mio

1. 7. 2013

Sprejem sklepa vlade o
višini vrednosti točke
sodne takse.

20.

Zakon o
zdravstvenem
varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju

Razširitev prispevnih osnov po načelu »vsak
prihodek (delo) šteje«.

93 mio4

1.7. 2013

Sprejem novele zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju
v DZ.

ali brez dodanega
sladkorja v DZ.

Pogojni ukrep na področju prihodkovne strani javnih financ – skupen letni finančni učinek 300 mio evrov
21.
Zakon o kriznem
Začasno, za obdobje enega leta, obdavčitev
300 mio
1. 1. 2014
davku
dohodkov prebivalstva

4

Sprejem zakona o kriznem
davku

1. 8., mora biti zakon
sprejet do konca
junija. Višina
finančnega učinka je
odvisna od tega, ali
se davek uvede tudi
na naravne sokove in
nektarje. Močan je
pritisk na namensko
porabo sredstev.
Trajen ukrep. Gre za
ukrep v pristojnosti
MP. V prvem letu se
pričakuje sorazmerni
učinek.
Trajen ukrep. Gre za
ukrep v pristojnosti
MZ

Pogojni ukrep za
2014, če ne bo
doseženo soglasje o
dodatnih trajnih
ukrepih na strani
javnofinančnih
odhodkov.

Ukrep v pristojnosti
MP.

Ukrepi v pristojnosti
MZ

Pripravljena
izhodiščna
informacija; potrebna
odločitev o ključnih
modalitetah zakona.

Ta učinek v tabelah, ki so podlaga za pripravo Programa stabilnosti še ni upoštevan, ker so ukrepi dokaj problematični. Način izračuna učinka, ki ga je pripravilo MZ pa ni jasen.

