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OBRAVNAVANE TEME

• Predstavitev uporabljenih pravnih podlag in njihove 

veljavnosti

• Odlog, obročno plačevanje ali odpis davčnih 

obveznosti

• Oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost 

• Zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstva 

zaradi omilitve epidemije



Obravnavana zakonodaja

• Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov 

(Ur.l.RS, št. 36/20, ZIUPPP) – od 29. 3. 2020

• Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju 

(Ur.l. 36/2020, ZIUJP) – od 29. 3. 2020

• Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID 

19 in omilitev njenih posledic (Ur. l. RS, št.49/2020, 

ZIUZEOP, mega protikorona zakon I, PKP 1) – od 11. 4. 

2020

• Zakon o spremembah in dopolnitvah ZIUZEOP (Ur.l.RS, št. 

61/2020, ZIUZEOP-1, mega protikorona zakon II, PKP 2) –

od 1. 5. 2020

• Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za 

omilitev posledic epidemije COVID-19, Ur.l.RS, št. 61/2020, 

ZDLGPE

• Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)



DRUGI VIRI IN LITERATURA 

• https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_

odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_bl

azitev_posledic_koronavirusa/

• Spletna stran GZS, Poslovni nasveti na področju 

„antikoronavirusnih“ ukrepov…

• IKS 5/2020

• Finance WIKI (vprašanja in odgovori bralcem)

https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/


NOVA MERILA ZA UGOTAVLJANJE 

UPRAVIČENOSTI do pomoči za podjetja in 

samozaposlene

Do subvencij za plače (delodajalci) in temeljnega dohodka 

(fizične osebe z dejavnostjo) so po ZIUZEOP-1 upravičeni:

• tisti, ki bi jim po njihovi oceni PRIHODKI v letu 2020 upadli 

za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019;

• če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, tisti, 

katerih povprečni mesečni prihodki so leta 2020 upadli za 

več kot 10 odstotkov glede na povprečne mesečne 

prihodke v letu 2019;

• če v letu 2019 niso poslovali, tisti, ki se jim bodo povprečni 

mesečni prihodki v letu 2020 zmanjšali za več kot 10 

odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 

2020 do 12. marca 2020.



DAVČNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJ IN 

TD

• Upravičenec mora imeti poravnane vse davčne in 

nedavčne obveznosti v pristojnosti FURS-a – na 

dan vložitve vloge,

• Da so bili predloženi vsi REK 1 obrazci za obračun 

plač za zadnjih pet let in 

• Da nad upravičencem ni bil uveden postopek 

stečaja.



INTERVENTNI UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU

Z ZIUJP so bili uvedeni naslednji  ukrepi:

- Podaljšanje roka za oddajo davčnih obračunov 

zasebnikov in pravnih oseb ter priglasitve 

obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov,

- Podaljšanje roka za oddajo letnih poročil AJPES-u

- Poenostavitev spremembe akontacij dohodnine in 

DDPO-ja,

- Poenostavljen, neobrestovan postopek odobritve 

odloga/obročnega plačila davčnih obveznosti

- Podaljšanje roka za določitev nove zavarovalne 

osnove ….



Rok uporabe ZIUJP in postopkovna pravila

• Od 29. 3. 2020 do sprejetja Sklepa Vlade o 

preklicu ukrepov zaradi epidemije (do 31. 5. 2020, 

če do 15. 5. ne bo preklica, sicer pa do 30. 6. 

2020)

• To obdobje uporabe velja za vse ukrepe po ZIUJP

• Za vodenje postopkov na podlagi interventnih 

ukrepov po ZIUJP-u se uporablja ta zakon

• Temeljna načela določa ZdavP-2. 



DODATNI UKREPI PO ZIUZEOP

• Ne plača se akontacije davka za april in maj 2020

• Oprostitev prispevkov za samozaposlene

• Izplačilo temeljnega dohodka za samozaposlene

• Povračilo nadomestila plače in oprostitev plačila 

prispevkov delavcem na čakanju na delo ali doma 

zaradi višje sile

• Oprostitev plačila prispevkov za PIZ za delavce, ki 

delajo

• Izplačilo kriznega dodatka. 

• Obdobje veljavnosti: od 13. 3. do preklica 

epidemije 31. 5. ali + 30 dni…



SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UKREPOV V 

ZUEZEOP-A

ZIUZEOP 1 vsebuje naslednje bistvene spremembe 

in dopolnitve:

- Spremembe meril za uveljavljanje ukrepov po 

- Povračilo prispevkov za poklicno zavarovanje

- Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za 

tudi za zasebne izvajalce s področja zdravstva in 

sociale, ki opravljajo javno službo (100 % urne 

postavke osnovne plače)

- Nadomestilo plače zaradi prenehanja pogodbe o 

zaposlitvi iz poslovnega razloga (513,46 eur, 

prenehanje od 13.3.2020 dalje)



Nadaljevanje…IZPLAČILA IZ DOBIČKA (99. člen)

• Poslovni subjekt, ki je uveljavil:

- Povračilo nadomestila plač zaradi napotitve na  

čakanje in višje sile

- Oprostitve plačila prispevkov iz obeh razlogov in

- Mesečni TD ter oprostitev prispevkov, 

je dolžan, če je v letu 2020 ali za leto 2020 izplačal 

dobiček, kupil lastne delnice in deleže, izplačal 

nagrade oz. dele plač za poslovno uspešnost 

poslovodstvu, seznaniti FURS.

- Ta v 30 dneh izda odločbo o vračilu vseh subvencij 

z zamudnimi obrestmi. 



Ostale dopolnitve po ZIUZEOP-A

• Dodatna davčna olajšava

• za donacije zaradi odprave posledic epidemije 

COVID-19 v višini celotnega plačanega zneska…



ZAKON O ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI 

GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19

Sprejeti so bili naslednji ukrepi:

Poroštvo Republike Slovenije za banke in hranilnice, ki imajo 

sedež v RS in delujejo na območju RS

Upravičenci do poroštev pod naslednjimi pogoji:

- na dan 31. 12. 2019 ni štel za podjetje v težavah,

- po 31. 12. 2019 se sooča s težavami zaradi poslovnih 

razlogov zaradi epidemije COVID-19,

- na dan 31. 12. 2019 ima poravnane zapadle obveznosti iz 

naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev ali 

pa odloženo/oz. dovoljeno obročno plačilo le-teh

- Višina posameznega poroštva dana velikim družbam bo 

znašala 70 % glavnice kredita in mikro, majhnim ter srednjim 

podjetjem bo znašala 80 % glavnice kredita.



POGOJI ZA DODELITEV POROŠTVA 

Za dodelitev kredita s poroštvom države je treba izpolnjevati 

naslednje pogoje:

• kredit je odobren po 12. 3. 2020 in najkasneje do 31. 12. 2020,

• namen je financiranje obratnega kapitala, poplačilo obveznosti iz 

kreditnih pogodb sklenjenih v obdobju od 13. 3. 2020 do 1.5. 

2020, ter novih ali dokončanja že začetih naložb (investicij) v 

osnovna sredstva,

• najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega 

kreditojemalca, za izpolnitev katerega skladno s tem zakonom 

odgovarja Republika Slovenija, znaša do 10 % prihodkov od 

prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska 

stroškov dela za leto 2019.

• ročnost kredita ne presega petih let,

• kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s 

sedežem v tujini.



OPROSTITEV NAJEMNINE 

• Najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih 

prostorov v lasti RS ali samoupravnih lokalnih 

skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in 

zaradi širjenja bolezni COVID-19 opravljanje 

gospodarske dejavnosti onemogočeno/bistveno 

oteženo, se ne bo zaračunavala najemnina v celoti 

ali pa bo zmanjšana za določen del. 

• Ukrep velja od vključno 13. marca 2020 do preklica 

razglasitve epidemiološkega stanja.



Uspešno in 

srečno na 

poslovni poti!

Božena Macarol

bozena@macarol.si

mailto:bozena@macarol.si

