DESETO POGLAVJE
NAJPOMEMBNEJŠE KLASIFIKACIJE
10.1 KLASIFIKACIJE, KI SE UPORABLJAJO PRI PROIZVODNI METODI
10.1.1 Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD)
Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) temelji na klasifikaciji ekonomskih dejavnosti v Evropskih skupnostih NACE
Rev. 1. Predpisana je bila z uredbo vlade leta 1995, po končanem dvoletnem prehodnem obdobju pa je v celoti
nadomestila prejšnjo Enotno klasifikacijo dejavnosti (EKD). Od leta 1997 dalje je SKD obvezen nacionalni standard, ki
se uporablja za statistične in druge administrativne zbirke podatkov in za njihovo prikazovanje (poslovni register,
davčni register, register obvezne socialne varnosti itd.).
Sedanja različica SKD je SKD 2002. Z NACE Rev. 1.1 je usklajena do ravni razredov (ki so označeni s štirimestno
številčno oznako), razen na treh mestih:
– samo en razred za skupini 17.1 in 17.2;
– ni skupine 62.3;
– ni oddelkov 96 in 97.
Zaradi upoštevanja značilnosti slovenske gospodarske strukture in izraženih interesov uporabnikov se 39 razredov še
dodatno razčlenjuje v 114 podrazredov, ki so označeni s petmestno številčno oznako. Celotna SKD tako vključuje
576 podrazredov.
Razčlenjenost dejavnosti po SKD, ki se uporablja za obračun proizvodnje, vmesne potrošnje in dodane vrednosti, je
prikazana v tabeli 10.1.

Tabela 10.1 Raven dejavnosti, ki se uporablja pri proizvodni metodi
Šifra SKD
A
01
01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
02
B
C
10
12
13
14
D
15
16
17
18
19
20
21
22

SKD
Kmetijstvo, lov in gozdarstvo
Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve
Pridelovanje kmetijskih rastlin
Živinoreja
Mešano kmetijstvo
Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo, razen veterinarskih storitev
Lov in lovske storitve
Gozdarstvo in gozdarske storitve
Ribištvo in ribiške storitve
Rudarstvo
Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote
Pridobivanje uranovih in torijevih rud
Pridobivanje rud
Pridobivanje rudnin in kamnin
Predelovalne dejavnosti
Proizvodnja hrane, pijač in krmil
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tekstilij
Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil
Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona
Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
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Tabela 10.1 Raven dejavnosti, ki se uporablja pri proizvodni metodi (nadaljevanje)
Šifra SKD
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
E
40
40.1
40.2
40.3
41
F
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
G
50
50.1
50.2
50.3
50.4
50.5
51
51.1
51.2
51.3
51.4
51.5
51.8
51.9
52
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
52.6
52.7
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SKD
Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja kovin
Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
Proizvodnja strojev in naprav
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
Proizvodnja električnih strojev in naprav
Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme
Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
Proizvodnja drugih vozil in plovil
Proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti
Reciklaža
Oskrba z električno energijo, plinom in vodo
Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo
Oskrba z električno energijo
Oskrba s plinastimi gorivi
Oskrba s paro in toplo vodo
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
Gradbeništvo
Pripravljalna dela na gradbiščih
Gradnja objektov in delov objektov
Inštalacije pri gradnjah
Zaključna gradbena dela
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem
Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
Prodaja in popravila motornih vozil, trgovina na drobno z motornimi gorivi
Trgovina z motornimi vozili
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
Trgovina in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo
Trgovina na drobno z motornimi gorivi
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
Posredništvo
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe
Trgovina na debelo s nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom
Druga trgovina na debelo
Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobakom v specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi in kozmetičnimi izdelki
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno z rabljenim blagom
Trgovina na drobno zunaj prodajaln
Popravila izdelkov široke porabe

NAJPOMEMBNEJŠE KLASIFIKACIJE

Tabela 10.1 Raven dejavnosti, ki se uporablja pri proizvodni metodi (nadaljevanje)
Šifra SKD
H
55.1
55.2
55.3
55.4
55.5
I
60
60.1
60.2
60.21
60.22
60.23
60.24
61
62
63
63.1
63.2
63.3
63.4
64
64.1
64.2
J
65
65.1
65.2
65.21
65.22
65.23
66
67
K
70
70.1
70.2
70.3
71
72
73
74
74.1
74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8

SKD
Gostinstvo
Dejavnost hotelov in podobnih obratov
Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
Točenje pijač
Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane
Promet, skladiščenje in zveze
Kopenski promet; cevovodni transport
Železniški promet
Drug kopenski promet
Drug kopenski potniški promet na rednih linijah
Dejavnost taksistov
Drug kopenski potniški promet
Cestni tovorni promet
Vodni promet
Zračni promet
Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij
Prekladanje, skladiščenje
Druge pomožne dejavnosti v prometu
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj
Dejavnosti drugih prometnih agencij
Pošta in telekomunikacije
Poštna in kurirska dejavnost
Telekomunikacije
Finančno posredništvo
Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in pokojninskih skladov
Denarno posredništvo
Drugo finančno posredništvo
Finančni zakup (lizing)
Drugo kreditiranje
Drugo finančno posredništvo, drugje neomenjeno
Zavarovalništvo in pokojninski skladi, razen obvezne socialne varnosti
Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu
Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve
Poslovanje z nepremičninami
Poslovanje z lastnimi nepremičninami
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
Dajanje strojev in opreme brez upravljalcev v najem
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti
Raziskovanje in razvoj
Druge poslovne dejavnosti
Pravne in računovodske dejavnosti, svetovanje, raziskave trga, holdingi
Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Oglaševanje
Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Čiščenje objektov in opreme
Raznovrstne poslovne dejavnosti
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Tabela 10.1 Raven dejavnosti, ki se uporablja pri proizvodni metodi (nadaljevanje)
Šifra SKD
L
75.1
75.2
75.21
75.22
75.23
75.24
75.25
75.3
M
80.1
80.101
80.102
80.103
80.2
80.3
80.4
80.41
80.42
N
85.1
85.11
85.12
85.121
85.122
85.13
85.14
85.2
85.3
85.31
85.32
O
90
91
92
92.1
92.2
92.3
92.4
92.5
92.6
92.7
92.711
92.712
92.72
93
93.01
93.02
93.03
93.04
93.05
P
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SKD
Javna uprava in obramba, obvezna socialna varnost
Javna uprava ter ekonomska in socialna politika skupnosti
Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost
Zunanje zadeve
Obramba
Pravosodje
Javna varnost, zakonitost in red
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Obvezna socialna varnost
Izobraževanje
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju
Srednješolsko izobraževanje
Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje
Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje in usposabljanje
Dejavnost vozniških šol
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Zdravstvo in socialno varstvo
Zdravstvo
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti
Veterinarstvo
Socialno varstvo
Socialno varstvo z nastanitvijo
Socialno varstvo brez nastanitve
Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti
Dejavnosti javne higiene
Dejavnosti združenj, organizacij
Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti
Filmska in video dejavnost
Radijska in televizijska dejavnost
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti
Dejavnost tiskovnih agencij
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
Športna dejavnost
Druge dejavnosti za sprostitev
Prirejanje klasičnih iger na srečo
Dejavnost igralnic
Druge dejavnosti za sprostitev, drugje neomenjeno
Druge storitvene dejavnosti
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
Pogrebna dejavnost
Dejavnost salonov za nego telesa
Druge osebne storitve
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
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10.1.2 Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS)
Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS) je bila uvedena z uredbo vlade v letu 1998. V veljavo je
stopila leta 1999 in je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za statistične namene.
SKIS temelji na klasifikaciji institucionalnih sektorjev, ki izhaja iz ESR 1995. V sektorju država so bile zaradi lažjega
sestavljanja računov glede na strukturo razpoložljivih podatkov uvedene dodatne razčlenitve:
– podsektor centralna država se deli na neposredne uporabnike državnega proračuna, državne sklade in agencije ter
druge enote centralne države;
– podsektor lokalna država se deli na neposredne uporabnike proračunov občin, sklade in agencije ter druge enote
lokalne države.
V SKIS ni podsektorja regionalna država.
Vse kategorije računa proizvodnje in računa primarnega dohodka se ocenjujejo na dvomestni ravni SKIS, sektor
finančne družbe in sektor država pa se še dodatno razčlenjujeta, kar prikazuje tabela 10.2.

Tabela 10.2 Raven sektorjev, ki se uporablja pri proizvodni metodi
Šifra SKIS
S.11
S.12
S.121
S.122
S.125
S.123+S.124
S.13
S.1311
S.1313
S.1314
S.14
S.15

SKIS
Nefinančne družbe
Finančne družbe
Centralna banka
Druge denarne finančne institucije
Zavarovalne družbe in pokojninski skladi
Druge finančne družbe
Država
Centralna država
Lokalna država
Skladi socialne varnosti
Gospodinjstva
Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG)

10.1.3 Klasifikacija proizvodov po dejavnostih (CPA)
Klasifikacija proizvodov po dejavnostih (CPA) je bila sprejeta z uredbo vlade leta 2000 kot nacionalni standard. Klasifikacija
nima nobenih nacionalnih podkategorij. Od 1. maja 2004 je v uporabi CPA 2002, ki je bila sprejeta z Uredbo Komisije
(ES) št. 204/2002 o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnostih (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti.

10.1.4 Nomenklatura industrijskih proizvodov (NIP)
Nomenklatura industrijskih proizvodov (NIP) je slovenska različica seznama PRODCOM. Prva različica, ki je temeljila
na seznamu PRODCOM, je bila sprejeta leta 1996.
Danes veljavna različica je NIP 2003, ki temelji na evropskem seznamu proizvodov PRODCOM 2003. Nomenklatura
ima približno 5 200 postavk. Prvih osem šifer se ujema s tistimi v seznamu PRODCOM, dodana pa je še deveta šifra,
ki omogoča podrobnejšo nacionalno delitev. Vsak proizvod je povezan tudi z ustrezno šifro iz Kombinirane
nomenklature carinske tarife (HS/KN), ki se uporablja za statistično spremljanje zunanjetrgovinske menjave.
Nekaterim šifram proizvodov je dodana tudi nacionalna merska enota, vendar vedno kot druga enota.
V primerjavi s seznamom PRODCOM NIP vključuje tudi šifre za proizvode v oddelku 37 – Reciklaža, nekatere
industrijske storitve v okviru CPA in nekatere nacionalne postavke.

10.2 KLASIFIKACIJE, KI SE UPORABLJAJO PRI DOHODKOVNI METODI
Za kategorije BDP po dohodkovni metodi (sredstva za zaposlene, drugi davki na proizvodnjo, druge subvencije na
proizvodnjo, bruto poslovni presežek in bruto raznovrstni dohodek) se uporabljajo enake ravni dejavnosti in enake
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sektorske členitve, kot se uporabljajo pri proizvodni metodi (tabeli 10.1 in 10.2). Klasifikacije davkov in subvencij na
proizvode so prikazane v tabelah 3.65, 3.66 in 3.70 v tretjem poglavju.

10.3 KLASIFIKACIJE, KI SE UPORABLJAJO PRI IZDATKOVNI METODI
10.3.1 Klasifikacija individualne potrošnje po namenu (COICOP)
Tabela 10.3 prikazuje členitev, na podlagi katere je narejena ocena izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo v
skladu s klasifikacijo individualne potrošnje po namenu (COICOP).

Tabela 10.3 Raven COICOP, ki se uporablja za oceno izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo
Šifra COICOP
01
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
01.1.8
01.1.9
01.2
01.2.1
01.2.2
02
02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
02.2
02.2.0
02.3
02.3.0
03
03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4
03.2
03.2.1
03.2.2
04
04.1
04.1.1
04.1.2
04.2
04.2.1
04.2.2
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COICOP
Hrana in brezalkoholne pijače
Hrana
Kruh in žitarice
Meso
Ribe
Mleko, sir in jajca
Olja in maščobe
Sadje
Zelenjava
Sladkor, marmelada, med, sladkarije
Drugi prehrambeni izdelki
Brezalkoholne pijače
Kava, čaj in kakav
Mineralne vode, sadne pijače, sokovi
Alkoholne pijače, tobak in mamila
Alkoholne pijače
Žgane pijače
Vino
Pivo
Tobak
Tobak
Mamila
Mamila
Obleka in obutev
Obleka
Materiali za obleke
Obleka
Druga obleka, šivalni pribor
Čiščenje, popravila in najem obleke
Obutev
Čevlji in druga obutev
Popravila in najem obutve
Stanovanjske najemnine, voda, elektrika, plin in druga goriva
Dejanske stanovanjske najemnine
Najemnine za stanovanja
Druge najemnine
Pripisane stanovanjske najemnine
Pripisane najemnine za stanovanja
Druge pripisane najemnine
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Tabela 10.3 Raven COICOP, ki se uporablja za oceno izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo
(nadaljevanje)
Šifra COICOP
04.3
04.3.1
04.3.2
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.3
04.4.4
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
05
05.1
05.1.1
05.1.2
05.1.3
05.2
05.2.0
05.3
05.3.1
05.3.2
05.3.3
05.4
05.4.0
05.5
05.5.1
05.5.2
05.6
05.6.1
05.6.2
06
06.1
06.1.1
06.1.2
06.1.3
06.2
06.2.1
06.2.2
06.2.3
06.3
06.3.0
07
07.1
07.1.1
07.1.2
07.1.3

COICOP
Tekoče vzdrževanje in popravila stanovanj
Blago za tekoče vzdrževanje in popravila
Storitve za tekoče vzdrževanje in popravila
Vodarina in druge stanovanjske storitve
Vodarina
Odvoz smeti
Komunalne storitve
Druge storitve v zvezi s stanovanjem
Elektrika, plin in druga goriva
Elektrika
Plin
Tekoča goriva
Trdna goriva
Daljinsko ogrevanje
Pohištvo, gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj
Pohištvo in druga stanovanjska oprema, preproge in druge talne obloge
Pohištvo in oprema
Preproge in druge talne obloge
Popravila
Tekstil za gospodinjstvo
Tekstil za gospodinjstvo
Gospodinjski aparati
Večji gospodinjski aparati
Male električne priprave
Popravila
Steklenina, jedilni pribor in posoda
Steklenina, jedilni pribor in posoda
Orodje in oprema za hišo in vrt
Večje orodje in oprema
Ročno orodje in potrebščine
Blago in storitve vsakodnevnega vzdrževanja stanovanj
Netrajno gospodinjsko blago
Domače storitve
Zdravstvo
Medicinski in farmacevtski proizvodi ter terapevtska oprema
Farmacevtski proizvodi
Drugi medicinski proizvodi
Terapevtski pripomočki in oprema
Zunajbolnišnične storitve
Storitve zdravnikov
Zobozdravstvene storitve
Druge medicinske storitve
Bolnišnične storitve
Bolnišnične storitve
Transport
Nakup vozil
Osebna vozila
Motorna kolesa
Kolesa
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Tabela 10.3 Raven COICOP, ki se uporablja za oceno izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo
(nadaljevanje)
Šifra COICOP
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
07.3
07.3.1
07.3.2
07.3.3
07.3.4
07.3.5/6
08
08.1
08.1.0
08.2
08.2.0
08.3
08.3.0
09
09.1
09.1.1
09.1.2
09.1.3
09.1.4
09.1.5
09.2
09.2.1
09.2.2
09.2.3
09.3
09.3.1
09.3.2
09.3.3
09.3.4
09.3.5
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
09.5
09.5.1
09.5.2
09.5.3
09.5.4
09.6
09.6.0
10
10.1
10.1.0

246

COICOP
Blago in storitve za vozila
Rezervni deli in potrebščine
Goriva in maziva
Vzdrževanje in popravila
Druge storitve
Transportne storitve
Železniški transport
Cestni transport
Zračni transport
Pomorski transport
Druge transportne storitve
Komunikacije
Poštne storitve
Poštne storitve
Telefonska in telefaks oprema
Telefonska in telefaks oprema
Telefonske in telefaks storitve
Telefonske in telefaks storitve
Rekreacija in kultura
Avdiovizualna, fotografska in računalniška oprema
RTV aparati, videorekorderji, stereo oprema
Fotografska in kinematografska oprema, optični instrumenti
Računalniška oprema
Kasete, plošče, videokasete
Popravila
Drugo trajno blago za rekreacijo in kulturo
Trajno blago za rekreacijo
Glasbeni instrumenti
Vzdrževanje in popravila
Drugi rekreacijski proizvodi, vrtnarjenje in male živali
Igre, igrače in hobiji
Oprema za šport in kampiranje
Vrtnarjenje
Male živali
Veterinarske in druge storitve
Rekreacijske in kulturne storitve
Rekreacijske in športne storitve
Kulturne storitve
Igre na srečo in stave
Časopisi, knjige in pisalne potrebščine
Knjige
Časopisi in revije
Razne tiskovine
Pisalni in risalni pribor
Počitniški paketi
Počitniški paketi
Izobraževanje
Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje
Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje
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Tabela 10.3 Raven COICOP, ki se uporablja za oceno izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo
(nadaljevanje)
Šifra COICOP
10.2
10.2.0
10.3/4
10.3.4/0
10.5
10.5.0
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.2
11.2.0
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.2
12.2.0
12.3
12.3.1
12.3.2

COICOP
Srednješolsko izobraževanje
Srednješolsko izobraževanje
Višje strokovno in univerzitetno izobraževanje
Višje strokovno in univerzitetno izobraževanje
Izobraževanje, ki ni opredeljeno po stopnjah
Izobraževanje, ki ni opredeljeno po stopnjah
Hoteli, kavarne in restavracije
Gostinske storitve
Restavracije in kavarne
Menze
Nastanitvene storitve
Nastanitvene storitve
Raznovrstno blago in storitve
Osebna nega
Frizerski in drugi negovalni saloni
Električne naprave za osebno nego
Drugi proizvodi za osebno nego
Prostitucija
Prostitucija
Drugi osebni predmeti
Nakit, ure
Preostali osebni predmeti

12.4
12.4.0

Socialna zaščita
Storitve socialne zaščite

12.5

Zavarovanje

12.5.1
12.5.2

Življenjsko zavarovanje
Zavarovanje stanovanj

12.5.3

Zdravstveno zavarovanje

12.5.4
12.5.5

Prometna zavarovanja
Druga zavarovanja

12.6
12.6.1
12.6.2
12.7
12.7.0

Finančne storitve
PMSFP
Finančne storitve
Druge storitve
Druge storitve

10.3.2 Kombinirana nomenklatura (KN)
Kombinirana nomenklatura (KN) temelji na Harmoniziranem sistemu nazivov in šifriranja blaga (HS). Namenjena je
zbiranju in prikazovanju podatkov s področja statistike zunanje trgovine. Od leta 1996 dalje se za proizvode
uporabljajo devetmestne tarifne oznake (prvih osem številčnih oznak izhaja iz Kombinirane nomenklature, deveta
oznaka pa je namenjena nacionalni členitvi).

10.3.3 Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija (SMTK)
Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija (SMTK) temelji na Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji
Rev. 3. Uporablja se za prikazovanje zunanjetrgovinskih statističnih podatkov, v njej pa ni dodatnih nacionalnih
členitev.
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10.3.4 Klasifikacija plačilne bilance
Tabela 10.4 prikazuje klasifikacijo, ki se uporablja za plačilno bilanco. V njej so prikazane samo glavne postavke
tekočega računa kot enega izmed dveh temeljnih podračunov plačilne bilance.

Tabela 10.4 Postavke tekočega računa plačilne bilance
Postavka
Blago
Izvoz blaga
Izvoz blaga fob
Prilagoditev zaobjema
Uvoz blaga
Uvoz cif
Prilagoditev cif/fob
Prilagoditev zaobjema
Storitve
Izvoz storitev
Transport
Potovanja
Poslovna
Zasebna (turizem)
Komunikacijske storitve
Konstrukcijske storitve
Zavarovanje
Finančne storitve
Računalniške in informacijske storitve
Licence, patenti in avtorske pravice
Druge poslovne storitve
Osebne, kulturne in rekreacijske storitve
Vladne storitve
Uvoz storitev
Transport
Potovanja
Poslovna
Zasebna (turizem)
Zdravljenje
Izobraževanje
Drugo
Komunikacijske storitve
Konstrukcijske storitve
Zavarovanje
Finančne storitve
Računalniške in informacijske storitve
Licence, patenti in avtorske pravice
Druge poslovne storitve
Osebne, kulturne in rekreacijske storitve
Vladne storitve
Dohodki
Prejemki
Od dela
Od kapitala
Od neposrednih naložb
Od lastniškega kapitala
Dividende in razdeljeni dobiček
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Tabela 10.4 Postavke tekočega računa plačilne bilance (nadaljevanje)
Postavka
Reinvestirani in nerazdeljeni dobiček
Od posojil
Od vrednostnih papirjev
Od naložb v lastniške vrednostne papirje
Od naložb v dolžniške vrednostne papirje
Obveznice in zadolžnice
Instrumenti denarnega trga
Od kreditov
Izdatki
Od dela
Od kapitala
Od neposrednih naložb
Od lastniškega kapitala
Dividende in razdeljeni dobiček
Reinvestirani in nerazdeljeni dobiček
Od posojil
Od vrednostnih papirjev
Od naložb v lastniške vrednostne papirje
Od naložb v dolžniške vrednostne papirje
Obveznice in zadolžnice
Instrumenti denarnega trga
Od kreditov
Tekoči transferi
V Slovenijo
Vladni sektor
Drugi sektorji
Nakazila zdomcev
Zavarovanja
Drugi transferi
V tujino
Vladni sektor
Drugi sektorji
Nakazila zdomcev
Zavarovanja
Drugi transferi

10.4 KLASIFIKACIJE, KI SE UPORABLJAJO ZA PREHOD OD BDP K BND
Prehod od bruto domačega proizvoda k bruto nacionalnemu dohodku temelji na podatkih plačilne bilance, zato se za
ta namen uporablja klasifikacija plačilne bilance, ki je prikazana v poglavju 10.3.4.
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