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UKREP 1: Delno povračilo NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV 
 

UPRAVIČENCI VIŠINA POVRAČILA 

 
POGOJ 

Pravna ali fizična oseba, ki: 
 Je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. 

septembra 2020, 
 Na dan uveljavitve zakona: 

o Ima vsaj enega zaposlenega ali 
o Je samozaposlen (na podlagi 15.člena ZPIZ-2) ali 
o je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj 

zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba (zavarovan na podlagi 
16.člena ZPIZ-2), 

 na dan 31.12.2019 ni podjetje v težavah (v skladu z 18.točko 2.člena Uredbe 
Komisije 651/2014/EU), 

 ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem 
obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19, 

 zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so 
zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov. 

 
Upravičenec ne more biti: 
 neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali občine, katerih delež 

prihodkov iz javnih virov v letu 2019 je bil višji od 70 %, 

 delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost (skupina K po 
SKD) in ima več kot 10 zaposlenih na dan oddaje vloge, 

 tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, 
predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije 
Evropske unije v Republiki Sloveniji.  

Nekriti fiksni stroški za namen tega ukrepa predstavljajo mesečne 
nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju in sicer: 
 če je upad prihodkov več kot 70 % - 1,2 % letnih prihodkov od 

prodaje leta 2019 oz. prihodkov od prodaje v času od 
registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na letno 
obdobje 

 če je upad prihodkov od 30 % do 70 % - 0,6 % letnih 
prihodkov od prodaje leta 2019 oz. prihodkov od prodaje v 
času od registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na 
letno obdobje 

 
vendar ne več kot: 
 1.000 € na zaposlenega ali na samozaposlenega, družbenika, 

delničarja ali ustanovitelja zavoda ali zadruge, 
 90 % neto izgube (AOP 187) za mikro ali majhno podjetje oz. 

70 % neto izgube (AOP 187) za srednje ali veliko podjetje, 
navedene v IPI v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upad prihodkov od prodaje v 
obdobju od 1. oktobra do 31. 
decembra 2020 v primerjavi s 
prihodki od prodaje v enakem 
obdobju leta 2019 oziroma upad 
prihodkov od prodaje v obdobju od 
1. oktobra do 31. decembra 2020 v 
primerjavi s prihodki od prodaje v 
času od registracije upravičenca do 
1. septembra 2020, preračunanimi 
na enako obračunsko obdobje. 
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NAČIN IN ROK UVELJAVLJANJA VRAČILO POMOČI 

 
PRAVNA PODLAGA 

Izjava, upravičenca, da izpolnjuje pogoje o upravičenosti ukrepa, če ne more 
opravljati dejavnosti oz. jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. 
 
Izjava se odda preko eDavkov, najkasneje do 31.12.2020. 
 
Pomoč izplača FURS 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje izjave. Ne glede na 
prejšnji stavek, FURS izplača pomoč 20. januarja 2021 upravičencem, ki predložijo 
izjavo v novembru in decembru 2020. 

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč in naknadno ugotovi, da ni 
izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok 
znesek pomoči, o tem obvesti FURS najpozneje do: 
 roka za predložitev obračuna davka od odhodkov pravnih 

oseb za leto 2020 oz. 
 za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega 

polletja 2020, oz.  
 do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz 

dejavnosti za leto 2020,  
in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. 
 
Po poteku roka za vračilo prejete pomoči, se plačajo zamudne 

obresti.  

Zakon o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) 
109.-113. člen 
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UKREP 2: Odlog plačila DAVKOV IN PRISPEVKOV 

 

UKREP OBRESTI IN VRAČILO 

 
NAČIN UVELJAVLJANJA 

 
PRAVNA PODLAGA 

Davčni organ lahko zaradi izgube sposobnosti 
pridobivanja prihodkov zaradi epidemije dovoli: 
 odlog plačila davka ali prispevkov za čas do 

dveh let oziroma  
 plačilo davka ali prispevkov v največ 24 

mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev. 
 
Možnost odloga plačila davkov ali plačila davkov 
v največ 24 mesečnih obrokih velja tudi za 
akontacije davka in davčni odtegljaj. 
  

Za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo davka ali 
prispevkov oziroma dovoljeno obročno plačilo davka ali 
prispevkov v skladu s tem zakonom, se za odloženi znesek 
davka ali prispevkov oziroma neplačane davke ali 
prispevke (vključno z zamudnimi obrestmi), ne zaračunajo 
obresti. 
 
Če zavezanec za davek zamudi s plačilom posameznega 
obroka davka ali prispevkov, z dnem zapadlosti 
neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji 
neplačani obroki. Davčni organ v odločbi, s katero dovoli 
obročno plačilo davka ali prispevkov, zavezanca za davek 
opozori na posledice zamude. 

Vloga preko eDavkov. 
 
Davčni organ odloči o odlogu 
oziroma plačilu davkov ali 
prispevkov po tem členu v osmih 
dneh od dneva prejema vloge. 
 
Ukrepi veljajo do 31. decembra 
2020. 

Zakon o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) 
67.-70. člen 
 

 

 

 

 

 

 

 


