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v EUR
BLC / POL / PFN / PRG / POD
A Bilanca odhodkov
24 3/$ý,/$9(95236.281,-2
1611 Ministrstvo za finance
2401 )LQDQþQDVWDELOQRVWLQSODþLODVUHGVWHYYSURUDþXQ
Evropske unije
240101 3ODþLORSULVSHYNDYSURUDþXQ(8
B 5DþXQILQDQþQLKWHUMDWHYLQQDORåE
24 3/$ý,/$9(95236.281,-2
1611 Ministrstvo za finance
2401 )LQDQþQDVWDELOQRVWLQSODþLODVUHGVWHYYSURUDþXQ
Evropske unije
240102 3RVRMLODGUåDYDPþODQLFDPWHUVNODGRPLQ
drugim institucijam Evropske Unije

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

495.585.163
495.585.163
495.585.163
495.585.163

509.744.900
509.744.900
509.744.900
509.744.900

509.744.899
509.744.899
509.744.899
509.744.899

102,86
102,86
102,86
102,86

100,00
100,00
100,00
100,00

495.585.163
71.500.000
71.500.000
71.500.000
71.500.000

509.744.900
71.500.000
71.500.000
71.500.000
71.500.000

509.744.899
0
0
0
0

102,86
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71.500.000

71.500.000

0

0,00

0,00
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Poslovno poročilo
Opis politike
Republika Slovenija ima kot članica Evropske unije (EU) obveznosti do proračuna EU. Področje proračunske porabe zajema plačila v proračun
Evropske unije iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev, davka na dodano vrednost, bruto nacionalnega dohodka, popravka v korist
Združenega kraljestva in popravkov BND vira v korist nekaterim državam članicam. Hkrati pa ima skladno s pravnim redom EU možnost porabe
sredstev iz evropskega proračuna ter ustrezno nacionalno soudeležbo pod pogoji, ki jih opredeljujejo politike odhodkov proračuna EU. Viri
lastnih sredstev evropskega proračuna so tradicionalna lastna sredstva (carinske dajatve pri uvozu in proizvodna dajatev za sladkor) ter
sredstva na osnovi davka na dodano vrednost in bruto nacionalnega dohodka, ki so dopolnjeni z različnimi mehanizmi popravkov. Poleg lastnih
sredstev, ki jih države članice prispevajo v proračun Unije, so vir evropskega proračuna tudi drugi prihodki, npr. zamudne obresti, kazni, davki na
plače zaposlenih v evropskih institucijah, prihodki od upravljanja s finančnimi sredstvi ter proračunski presežek iz preteklega leta.
Politika zajema cilje naslednjih programov in podprogramov

2401 - Finančna stabilnost in plačila sredstev v proračun Evropske unije
240101 - Plačilo prispevka v proračun EU
240102 - Posojila državam članicam ter skladom in drugim institucijam Evropske Unije

Poročilo o doseženih ciljih

Splošni cilji
C4264 - Finančna stabilnost v Evropski uniji
Opis splošnega cilja
Izpolnjevanje finančnih obveznosti države članice do Skupnosti ter podpora finančni stabilnosti v evroobmočju.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Slovenija je kot članica Evropske unije zavezana k izpolnjevanju finančnih obveznosti do EU. Države članice so dolžne zagotoviti stabilno
financiranje proračuna EU ter podpirati in prispevati k finančni stabilnosti v Evropski uniji. Z izpolnjevanjem svojih obveznosti RS omogoča
stabilno financiranje EU proračuna in zagotavlja finančno stabilnost v evroobmočju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04863 Vključenost v mehanizme finančne stabilnosti

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

Število 2010

2,00

2012

2,00

2013

1,00

2014

1,00

2015

1,00

2016

1,00

2017

1,00

1,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04863 Vključenost v mehanizme finančne stabilnosti"
Slovenija je z izpolnjevanjem finančnih obveznosti do EU zagotovila stabilno financiranje proračuna EU in prispevala k finančni stabilnosti v
Evropski uniji.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I04863

Letna vplačila v proračun EU ter vzpostavljene oblike za zagotavljanje finančne stabilnosti v EMU.

2401 - Finančna stabilnost in plačila sredstev v proračun Evropske unije
Opis programa
Republika Slovenija ima kot članica Evropske unije obveznosti do proračuna EU. Države članice so dolžne zagotoviti stabilno financiranje
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proračuna EU in izpolnjevati vse finančne obveznosti do Unije na osnovi evropske zakonodaje, ki se v državah članicah izvaja neposredno.
Podprogram zajema plačila v proračun Evropske unije iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev (carinske dajatve pri uvozu), davka na dodano
vrednost, bruto nacionalnega dohodka in popravka v korist Združenega kraljestva.

Specifični cilji
C4300 - Izpolnitev obveznosti države članice do proračuna EU
Prispeva k splošnemu cilju: C4264 - Finančna stabilnost v Evropski uniji
Opis specifičnega cilja
Izpolnjevanje vseh obveznosti RS na področju financiranja Unije za ohranitev članstva Republike Slovenije v Evropski Uniji.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Slovenija je v letu 2019 izpolnila svojo obveznost do proračuna EU kot je bila določena v sprejetem proračunu EU in njegovih dopolnitvah,
upoštevaje veljavno zakonodajo EU na področju lastnih sredstev EU.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Republika Slovenija je v letu 2019 v celoti izpolni svoje obveznosti glede financiranja EU proračuna.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04932 Izpolnitev finančne obveznosti

VIR ME IZH. LETO
%

2010

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2012

100,00

100,00

2013

100,00

100,00

2014

100,00

100,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04932 Izpolnitev finančne obveznosti"
V letu 2019 je Slovenija v proračun EU plačala 509,7 mio EUR, kar je za 2,9 % več kot je bilo načrtovano v sprejetem rebalansu proračuna za 2019
(495,6 mio EUR). Glavnino plačil, 333,4 mio EUR ali 65,4 % vseh plačil, predstavljajo plačila na osnovi BND vira, tradicionalnih lastnih sredstev je
bilo plačanih za 78,9 mio EUR (15,5 % vseh plačil), plačila na osnovi DDV vira so znašala 68,2 mio EUR (13,4 %), za popravek v korist Združenega
kraljestva je Slovenija lani plačala 25,8 mio EUR (5,1 %) in plačila iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav, ki so znašala 3,4 mio EUR
(0,7 %). Sredstva za plačilo tradicionalnih lastnih sredstev so bila v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019 določena v višini 70,2 mio EUR,
realizacija pa je bila za 12,4 % višja od načrtovanega in sicer 78,9 mio EUR. Obseg plačanih carin je odvisen od dejansko pobranih carin,
zmanjšanih za stroške pobiranja (20%). Iz naslova davka na dodano vrednost je bilo v letu 2019 plačanih 68,2 mio EUR, kar je za 3,1 % več kot je
bilo za plačila predvideno v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019. V sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019 je bilo načrtovanih 330,8
mio EUR plačil iz naslova BND vira. Realizacija plačil je bila višja in je znašala 333,4 mio EUR ali 100,7 % v sprejetem rebalansu proračuna 2019
načrtovanih sredstev. Sredstva iz naslova BND se uporabljajo kot prihodek za pokrivanje vseh izdatkov proračuna EU, potem ko so izčrpani vsi
ostali viri financiranja in v tolikšni višini, da se pokrijejo vsi izdatki proračuna EU. Plačila iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva so
v letu 2019 znašala 25,8 mio EUR, kar je več kot je bilo načrtovano v sprejetem rebalansu proračunu za leto 2019 (102,5 % realizacija). Plačila iz
naslova popravka BND vira v korist drugih držav so v letu 2019 znašala 3,4 mio EUR. Slovenija je v letu 2019 izpolnila svojo obveznost do
proračuna EU kot je bila določena v sprejetem proračunu EU in njegovih dopolnitvah, upoštevaje veljavno zakonodajo EU na področju lastnih
sredstev EU.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I04932

Plačila države članice iz naslova različnih virov v proračun EU.

2401 - Finančna stabilnost in plačila sredstev v proračun Evropske unije
240101 - Plačilo prispevka v proračun EU

Rezultati
C5428 - Izpolnitev obveznosti države članice do Skupnosti
Prispeva k specifičnemu cilju: C4300 - Izpolnitev obveznosti države članice do proračuna EU
Opis rezultata
Delež vplačil Slovenije v proračun EU (odvisen od višine izglasovanega proračuna EU ter posledično agregatov posamezne države članice, ki
predstavljajo vire za vplačila (tradicionalna lastna sredstva, davek na dodano vrednost, bruto nacionalni dohodek, popravek proračunskega
neravnovesja v korist Združenega kraljestva in popravek BND vira v korist različnih držav članic).
Obrazložitev doseganja rezultata
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Slovenija je v letu 2019 izpolnila svojo obveznost do proračuna EU kot je bila določena v sprejetem proračunu EU in njegovih dopolnitvah,
upoštevaje veljavno zakonodajo EU na področju lastnih sredstev EU.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izpolnitvijo obveznosti se zagotavlja stabilno financiranje proračuna EU in sprejetih politik EU.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

I05443 Delež vplačil države članice v proračunu EU

%

2010

0,33

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

0,31

0,31

2013

0,31

0,30

2014

0,31

0,31

2015

0,28

0,30

2016

0,30

0,30

2017

0,29

0,30

2018

0,29

0,31

2019

0,33

0,33

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05443 Delež vplačil države članice v proračunu EU"
V letu 2019 je Slovenija v proračun EU plačala 509,7 mio EUR, kar je za 2,9 % več kot je bilo načrtovano v sprejetem rebalansu proračuna za 2019
(495,6 mio EUR). Glavnino plačil, 333,4 mio EUR ali 65,4 % vseh plačil, predstavljajo plačila na osnovi BND vira, tradicionalnih lastnih sredstev je
bilo plačanih za 78,9 mio EUR (15,5 % vseh plačil), plačila na osnovi DDV vira so znašala 68,2 mio EUR (13,4 %), za popravek v korist Združenega
kraljestva je Slovenija lani plačala 25,8 mio EUR (5,1 %) in plačila iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav, ki so znašala 3,4 mio EUR
(0,7 %). Sredstva za plačilo tradicionalnih lastnih sredstev so bila v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019 določena v višini 70,2 mio EUR,
realizacija pa je bila za 12,4 % višja od načrtovanega in sicer 78,9 mio EUR. Obseg plačanih carin je odvisen od dejansko pobranih carin,
zmanjšanih za stroške pobiranja (20%). Iz naslova davka na dodano vrednost je bilo v letu 2019 plačanih 68,2 mio EUR, kar je za 3,1 % več kot je
bilo za plačila predvideno v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019. V sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019 je bilo načrtovanih 330,8
mio EUR plačil iz naslova BND vira. Realizacija plačil je bila višja in je znašala 333,4 mio EUR ali 100,7 % v sprejetem rebalansu proračuna 2019
načrtovanih sredstev. Sredstva iz naslova BND se uporabljajo kot prihodek za pokrivanje vseh izdatkov proračuna EU, potem ko so izčrpani vsi
ostali viri financiranja in v tolikšni višini, da se pokrijejo vsi izdatki proračuna EU. Plačila iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva so
v letu 2019 znašala 25,8 mio EUR, kar je več kot je bilo načrtovano v sprejetem rebalansu proračunu za leto 2019 (102,5 % realizacija). Plačila iz
naslova popravka BND vira v korist drugih držav so v letu 2019 znašala 3,4 mio EUR. Slovenija je v letu 2019 izpolnila svojo obveznost do
proračuna EU kot je bila določena v sprejetem proračunu EU in njegovih dopolnitvah, upoštevaje veljavno zakonodajo EU na področju lastnih
sredstev EU.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05443

Delež vplačil Slovenije v proračun EU.

2401 - Finančna stabilnost in plačila sredstev v proračun Evropske unije
240102 - Posojila državam članicam ter skladom in drugim institucijam Evropske Unije

Rezultati
C7218 - Zagotavljanje sredstev enotnemu skladu za reševanje
Prispeva k specifičnemu cilju: C4300 - Izpolnitev obveznosti države članice do proračuna EU
Opis rezultata
Sloveniji je pristopila k Enotnemu skaldu za reševanje bank. S svojim prispevkom v ta sklad bodo slovenske banke deležne finančne pomoči v
primeru, da bodo ponovno zašle v finančne težave.
Obrazložitev doseganja rezultata
Do vključno konca leta 2019 Sloveniji ni bilo potrebno zagotoviti premostitvenega financiranja enotnemu skladu za reševanje bank.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z vzpostavljeno ustrezno zakonsko podlago za morebitno sklenitev posojilnega sporazuma v okviru »Zakona o reševanju in prisilnem
prenehanju bank« Slovenija posredno prispeva k krepitvi zaupanja finančnega sistema v Evropski uniji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09314 Delež Slovenije pri zagotavljanju finančnih sredstev

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
%

2016

0,13

2017 0,13

0,00

2018 0,13

0,00

2019 0,13

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09314 Delež Slovenije pri zagotavljanju finančnih
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sredstev"
Do vključno konca leta 2019 Sloveniji ni bilo potrebno zagotoviti premostitvenega financiranja enotnemu skladu za reševanje bank.
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