KAJ PRINAŠAJO SPREJETI INTERVENTNI UREPI?
- davčno
- delovno pravno področje

BDO SVETOVANJE d.o.o.
20. 3. 2020

Pozdravljeni,
Upamo, da ste dobro.
Časi, ki so pred nami, bodo poseben izziv. Na več področjih. Čeprav
nismo več v neposrednih fizičnih stikih, si želimo še naprej ostati koristni,
vam stati ob strani in biti v pomoč. S tem namenom vam v nadaljevanju
posredujemo nekaj osnovnih informacij, ki se nanašajo na pravkar
sprejeto interventno zakonodajo.
V nadaljevanju dopisa tako lahko najdete informacije o sprejetih
interventnih zakonih, s katerimi želi Vlada omejiti gospodarske posledice
epidemije.
Ukrepi posegajo na davčno in delovnopravno področje, pa tudi na
področje poslovnih financ (primeroma bančnih kreditov), s katerim imajo
kolegi z drugih oddelkov BDO prav tako precej izkušenj.
Kot vedno se lahko v primeru dilem, vprašanj ali predlogov obrnete na
nas. Vsi zaposleni v BDO trenutno delo opravljajo od doma in so dosegljivi
preko telefonov in elektronskih naslovov.

Lep pozdrav,
Mitja Černe
Partner
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Državni zbor Republike Slovenije je dne 20. 3. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon določa
naslednje:
1. Namen zakona:
▪

ohranitev delovnih mest v zvezi s posledicami Korona virusa, preko:
▪

sofinanciranja nadomestila plač delodajalcem, ki iz poslovnih razlogov začasno ne morejo zagotavljati dela delavcem,

▪

sofinanciranje nadomestila plač delodajalcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi virusa v skladu z zakonodajo, ki ureja
preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, ne morejo opravljati dela in

▪

uveljavitve odloga plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene

2. Upravičenci do interventnih ukrepov na podlagi zakona:
▪

do ukrepov sofinanciranja nadomestil plače so upravičeni delodajalci, ki so gospodarske družbe, ustanovljene na podlagi ZGD1, zadruge ali fizične osebe, ki zaposlujejo delavcev na podlagi ZDR-1, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon

▪

do ukrepa odloga plačila prispevkov za socialno varnost je upravičena samozaposlena oseba, ki je v obvezna socialna
zavarovanja vključena kot samozaposlena osebe in ne izpolnjuje pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje na drugi
zavarovalni podlagi ter nima drugih zaposlenih
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3. Pogoji za delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo doma:
▪

gre za čakanje na delo doma, kot ga določa 138. člen ZDR-1

▪

interventni zakon določa naslednje dodatne pogoje:

▪

▪

za sofinanciranje nadomestila plače je potrebna vloga delodajalca

▪

vlogi se priloži opis poslovnega položaja delodajalca zaradi virusa, v opisu se ugotovi, da zaradi poslovnega položaja, ki je
posledica virusa, delodajalec ne more zagotavljati dela najmanj 30 % zaposlenih delavcem ter pisna izjava, da bo
delodajalec ohranil delovna mesta delavcev na čakanju na delo doma vsaj 6 mesecev po začetku začasnega čakanja na
delo

▪

delodajalec odloči o čakanju delavcev na delo doma in jih na čakanje na delo doma napoti

▪

posebno pravilo zakon predvideva za delodajalca, ki zaposluje samo enega delavca

▪

določeni delodajalci sofinanciranja ne bodo mogli uveljavljati (npr. če imajo delavci presežke ur zaradi neenakomerno
razporejenega delavnika, če delodajalec nima urejenih in poravnanih davčnih obveznosti, če ni redno izplačeval plač, če
gre za delodajalca, zoper katerega je uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja)

časovno izvajanj ukrepa je omejeno:
▪

za posameznega delavca največ 3 mesece

▪

za delodajalca največ 3 zaporedne mesece

▪

absolutna omejitev – najdalj do 30. 9. 2020
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4. Pogoji za povračilo nadomestila plače delavcem zaradi odrejene karantene doma:
▪

gre za (še) zdravega delavca, ki je v karanteni na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje, ki se izda na predlog NIJZ, ker je bil v
stiku z okuženo osebo

▪

gre za delavca, ki dela ne more opravljati od doma

▪

časovno omejeno na obdobje opredeljeno z odločbo Ministrstva za zdravje, največ do 30. 9. 2020

5. Višina sofinanciranja nadomestila plače:
▪

zaradi čakanja na domu – delodajalec krije 60 % nadomestila, država 40 % nadomestila (višina sofinanciranja države je
omejena na znesek najvišjega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, kot ga določa ZUTD)

▪

zaradi karantene – država krije 100 % nadomestila plače

▪

sofinanciranje se izvede na podlagi vloge, ki jo vloži delodajalec pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

6. Odlog plačila prispevkov:
▪

odlog je predviden za prispevke, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020

▪

odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022

▪

v času odloga ne tečejo zamudne obresti
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področju
V Državnem zboru RS je bil 20. 3. 2020 sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, ki določa ukrepe, ki bodo
davčnim zavezancem omogočali lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti zaradi posledic epidemije COVID-19.
V nadaljevanju so podane splošne informacije o zakonskih ukrepih:

1.

Na podlagi novo sprejetega zakona se rok za oddajo obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti in obračuna davka od dohodkov
pravnih oseb za tiste, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu letu prestavi z 31. marca 2020 na 31. maj 2020.

2.

Tudi za tiste, ki imajo poslovno leto drugačno od koledarskega leta, se rok za oddajo obračunov davka od dohodkov pravnih oseb
podaljša za dva meseca, vendar le v kolikor se običajni rok za oddajo (kot določa tretji odstavek 358. člena Zakona o davčnem
postopku, to je tri mesece po zaključku poslovnega leta) izteče v obdobju veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih na
javnofinančnem področju.

3.

Enako se podaljša tudi rok za oddajo letnih poročil na AJPES. AJPES na svoji spletni strani obvešča, da spletna aplikacija AJPES
za oddajo letnih poročil in spletna aplikacija premoženjskih bilanc ves čas delujeta, tako da je oddaja ves čas mogoča.

4.

Opozarjamo, da se roki za oddajo DDV obračunov ne spreminjajo. Tisti davčni zavezanci, ki ste v februarju opravili dobave blaga
ali storitev davčnim zavezancem iz EU, imate danes rok za oddajo obračuna DDV in rekapitulacijskega poročila, ostali pa ste
zavezani oddati februarski obračun DDV do 31. marca 2020.

5.

Zakon predvideva poenostavljen postopek možnosti uveljavljanja odloga in/ali obročnega plačila davčnih obveznosti, to možnost
pa daje tudi za akontacijo davka ter davčni odtegljaj.

6.

Prilagojena so tudi pravila za določanje nove osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost ter določeno podaljšanje roka za
izdajo informativnih izračunov letne dohodnine za leto 2019.
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