
                                                                                                            

 

METODOLOŠKA POJASNILA - IMPLICITNA STOPNJA OBDAVČITVE ENERGIJE  

 Sektor: oskrba z energijo, industrija, široka raba, promet  

 Časovni okvir: letni 

 Enota: EUR/toe 
Cilji povzeti po 
Za ta kazalec ciljna vrednost ni zastavljena. 
Metodologija izračuna 

Metodologija izračuna kazalca je opredeljena na straneh EUROSTAT-a: implicitna stopnja obdavčitve energije 
(tsdcc360, »Implicit tax rate on energy«). Vse vrednosti kazalcev objavljenih na EUROSTAT so osvežene za obdobje 

do zadnjega objavljenega leta, zato so podatki nekoliko različni od predhodno objavljenih. V tem poročilu so zato 
osvežene celotne časovne vrste. 
Prihodki iz davkov na energijo temeljijo na standardu nacionalnih računov. Poročani prihodki temeljijo na načelu 
nastanka poslovnega dogodka in ne na načelu plačila davčnemu organu. Davki na energijo obsegajo davke na 
energente, ki se uporabljajo za prevoz in za stacionarne vire. Največ prihodkov predstavljajo davki na bencin in 
dizelsko gorivo. 
Končna raba energije obsega rabo energije v prometu, industriji, storitvah, gospodinjstvih in kmetijstvu, brez 
transformacij energije. Izražena je v tonah naftnega ekvivalenta. 
Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju 
Pri večjih medletnih spremembah v kazalcu je potrebno analizirati posamezne dele kazalca in sicer: spremembe 
davčnih prihodkov od prodaje energije, spremembe stopnje obdavčenja posameznih energentov ter strukturo rabe 
energije. 
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec implicitna stopnja obdavčitve energije je prikazan v tabeli (Tabela 
1). 
 
Tabela 1: Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za implicitno stopnjo obdavčitve energije 

Podatek Enota Vir Razpoložljivost podatka  

Implicitna stopnja obdavčitve 
energije 

EUR/toe EUROSTAT EUROSTAT objavlja izračun kazalca v drugi 
četrtini leta za dve leti nazaj  

 
Datum zajema podatkov za kazalec: 15.3.2019 
Podatki za obdobje: 2005−2016 
Geografska pokritost: Slovenija, EU 
 
Informacije o kakovosti za ta kazalec: 
V metodologiji ni vrzeli. Vrzel je v podatkih, saj kazalec za izračun implicitne stopnje obdavčitve energije, ne upošteva 
vračil in oprostitev plačila nekaterih davkov/trošarin na energente in je zato precenjen. Podatkovna vrzel velja za 
raven EU in Slovenijo. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc360

