PREGLED PKP za podjetja (stanje 2.2.2021)
Opis

Krizni dodatek za
delavce

Predlog spremembe zakona odpravlja neenakost med
delavci, ki so pri plači v decembru prejeli plačilo za
poslovno uspešnost ali le del tega plačila (npr. božičnico) in
zato niso bili upravičeni do kriznega dodatka v višini 200
evrov. Čeprav so ta mesec ti delavci tudi delali, so bili v
drugačnem položaju glede na delavce, ki so plačilo za
poslovno uspešnost (npr. božičnico) prejeli izplačano v
drugih mesecih (npr. januarja 2021). S predlogom
spremembe se dosledno sledi namenu kriznega dodatka.

Osebe, ki so izgubile
zaposlitev iz poslovnega
razloga

Za osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja za pridobitev
denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu
o urejanju trga dela in jim je od 18. oktobra 2020 dalje
prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga
ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas,
zakon uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi
izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bruto na mesec, za
čas trajanja razglašene epidemije.
Ukrep čakanja na delo podaljšujemo za obdobje od
1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja
ukrepa s sklepom vlade še dvakrat po 1 mesec.

Ukrep čakanja na delo

Veljavnost

Povezava

Paket
ukrepov
#PKP

Pojasnila glede kriznega dodatka
Ministrstva za finance, 8.1.2021,
tukaj:
https://www.gov.si/novice/2021-0108-pojasnila-glede-kriznegadodatka/
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osmipaketukrepovzaomilitevposledicepidemijepkp8/

Država bo delodajalcem za plače tistih delavcev, katerih
plača brez dodatkov ne dosega zneska minimalne plače,
namenila subvencijo v višini 50 evrov. Subvencija se določi
za delo, opravljeno v mesecih od januarja do vključno
junija 2021. Do subvencije niso upravičeni delodajalci,
ki so neposredni in posredni uporabniki proračuna
Republike Slovenije in občinskih proračunov. V drugi
polovici leta 2021 pa bomo razbremenili delodajalce pri
plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v
delovnem razmerju.
Kratkotrajna odsotnost
Do 31. 12. 2021 podaljšujemo možnost, da lahko
zaradi bolezni
zaposleni koristi tri dni bolniške odsotnosti brez potrdila o
upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni
zdravnik, in sicer največ enkrat v posameznem
koledarskem letu.
Sredstva za garancije
Tista podjetja, ki jih je sedanja kriza najbolj
za bančne kredite
prizadela, bodo lahko tudi koristila posebna posojila
SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z
državnim jamstvom.
Subvencioniranje
minimalne plače in
razbremenitev
delodajalcev
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Finančno nadomestilo
kmetom zaradi izpada
dohodka

Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o
kmetijstvu-1, ki ima zaradi posledic epidemije izpad
dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje
zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave
oziroma prodaje, je upravičen do finančnega
nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor
utrpel najmanj 30 odstotni izpad dohodka.
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Omogočanje zaposlitev
Delodajalec lahko zaradi nujnih delovnih potreb
za določen čas zaradi
sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne
nujnih delovnih potreb v objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se
času epidemije
lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas,
vendar najdalj za obdobje do 31. 8. 2021. Pogodba o
zaposlitvi se tako lahko sklene tudi s strokovnim
delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s
področja vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje druge
pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga
izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan
v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov.
Poenostavljene
Vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati
postopke prijave dela na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo v okviru
domu za lažje
obveščanja o nameravanem organiziranju dela na
organiziranje dela med
domu pred začetkom dela delavca na domu, se
razglašeno epidemijo
poenostavlja. Delodajalci lahko obrazec vlagajo
elektronsko, preko informacijskega sistema za
podporo poslovnim subjektom (SPOT)
Dodatke za delo v sivi
Dodatek za delo v sivi in rdeči coni (30 odstotkov
in rdeči coni (30
osnove plače) velja ne glede na razglašeno
odstotkov osnove plače) karanteno. Na ta način se zaposlene dodatno nagradi
ne glede na razglasitev
za delo v rdeči in sivi coni, neodvisno od določb
epidemije
kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja
osebam dodatek v višini do 65 odstotkov.
Oprostitev najemnin
#PKP6 ureja področje najemnin, in sicer se
(najemojemalci), če je
najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v
lastnik država ali lokalna lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih
skupnost
lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in
zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske
dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno
otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije
covid-19 na območju Republike Slovenije oziroma v
obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje
gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od
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vključno 19. oktobra 2020 dalje, pod določenimi pogoji
ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

Odlog in obročno
plačilo DDV

Zahtevek za izplačilo
sredstev

#PKP6 poslovnim subjektom določa milejše pogoje
za obročno plačilo in odlog plačila davkov. Ukrep je
Vlada podaljša še za obdobje treh mesecev. Obrazec
je na voljo v eDavkih. Davčni organ odobri odlog ali
obročno odplačilo davka za vse davčne obveznosti, ki
se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ne glede na to,
v kakšni obliki se plačujejo (kot končni davek,
akontacije davka ali davčni odtegljaj). Prav tako se
plačilna ugodnost lahko odobri tudi za neplačane
prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za
zaposlovanje in za starševsko varstvo).
Zakon o kmetijstvu že v osnovi določa, da lahko
upravičenci za ukrepe iz Programa razvoja podeželja
dvakrat vložijo obrazložen zahtevek za spremembo
svojih obveznosti. Z novim ukrepom v #PKP6 pa bo
dodatno omogočeno, da upravičenci poleg prej
navedenih dveh zahtevkov vložijo še dodatna dva
zahtevka za spremembo svojih obveznosti, če so
razlogi povezavi s posledicami covid-19. Upravičenci
bodo lahko tudi podaljšali rok za dokončanje naložb,
če le teh niso mogli izvesti zaradi objektivnih razlogov,
povezanih s posledicami covid-19.

31/03/21

Več informacij, vključno z obrazci, je
objavljenih na spletni strani Finančne
uprave.
https://www.fu.gov.si/poslovni_dogod
ki_podjetja/placilo_na_obroke/
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Samozaposleni,
družbeniki in kmetje

Nadomestilo plače
zaradi varstva otroka
(višja sila)

samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne
osebe in kmetom se zagotovi mesečni temeljni
dohodek in povračilo delnega nadomestila za čas
karantene; višina mesečnega temeljnega dohodka bo
znašala 1.100 evrov mesečno za oktober, november
in december 2020; pogoj za mesečni temeljni
dohodek bo upad prihodkov upravičenca v letu 2020
zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov
glede na leto 2019; če upravičenec ni posloval v letu
2019, je do pomoči upravičen, če so se mu povprečni
mesečni prihodki v leti 2020 znižali za več kot 20
odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v
letu 2020 do 31. 8. 2020; V višini 250 evrov se jim
povrne tudi izgubljeni dohodek v primeru odrejene
karantene.
Od 1. septembra 2020 dalje bo mogoče uveljavljati
višje, 80 odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z
dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti
varstva otroka zaradi otroku odrejene karantene do
vključno 5. razreda osnovne šole. Nadomestilo se
zagotavlja tudi v primeru varstva otrok s posebnimi
potrebami, ki potrebujejo stalno varstvo. V okvir
obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene
karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine se
zajema tudi oseba, ki neguje in varuje otroka na
podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s
predpisi, ki urejajo družinska razmerja (rejništvo).
Povračilo izplačanih nadomestil plač bo lahko
uveljavljal vsak delodajalec.

31/03/21
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#PKP5,
stopil v
veljavo
24.10.
2020

Državna jamstva za
likvidnostna posojila
podjetij

Višina posameznega poroštva bo največ 70 %
glavnice za velika podjetja in 80 % glavnice za mikro,
majhna ali srednja podjetja. Višina posojila bo največ 10
% prihodkov v letu 2019 in ne več od letnih stroškov
dela. Pogodba za posojilo mora biti sklenjena med 13.
marcem in 31. decembrom 2020. Rok za odplačilo
posojila je največ 5 let. Posojilo ni namenjeno podjetjem v
težavah, povezanim družbam, družbam s sedežem v tujini
in družbam v davčnih oazah.

2

#PKP2,
stopil v
veljavo
1.5.2020,
https://ww
w.gov.si/te
me/korona
virus-sarscov2/odpravlja
njeposledicepidemije/
drugipaketukrepovzaomilitevposledicepidemije/

Dopolnitve prvega
paketa ukrepov

Tisti, ki so izgubili delo v času epidemije, prejmejo
začasno nadomestilo plače v višini 513,64 evra bruto
mesečno; vlogo oddajo območnemu zavodu za
zaposlovanje. Do nadomestila plače za delavce so
upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo prihodki letos
upadli za več kot 10 odstotkov glede na 2019. Do
nadomestila plače in plačila socialnih prispevkov za
delavce, ki so na začasnem čakanju na delo so upravičene
tudi humanitarne in invalidske organizacije. Do
nadomestila plače za delavce so upravičeni tudi delodajalci
iz finančne ali zavarovalniške dejavnosti, če imajo manj kot
10 zaposlenih. Plačila prispevkov za socialno varnost so
oproščeni zavezanci, ki so dolžni plačevati poklicno
zavarovanje. Do mesečnega temeljnega dohodka in
oprostitve plačila socialnih prispevkov so upravičeni tisti
samozaposleni, ki jim bodo prihodki letos upadli za več
kot 10 odstotkov glede na 2019. Do mesečnega
temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih
prispevkov so v sorazmernem deležu upravičeni tisti
samozaposleni, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki
delajo za krajši delovni čas. Delavci se bodo lahko na
zahtevo delodajalca v času začasnega čakanja na delo
vrnili na delo za do sedem dni v tekočem mesecu (ne nujno
zaporednih). Država bo zagotovila mesečni krizni dodatek
za invalide zaposlene v invalidskih podjetjih in
zaposlitvenih centrih. Do dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve so upravičeni tudi zasebni izvajalci socialnega
in zdravstvenega varstva, ki opravljajo javno službo.
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Plačevanje prispevkov
za socialno varnost

Odlog prispevkov

Uporabniki javnih
storitev

Finančna uprava:
2
https://www.gov.si/novice/2020-0505-delodajalci-katere-ukrepe-v-zveziz-delom-in-placevanjem-prispevkovza-socialno-varnost-za-vasezaposlene-lahko-izkoristite-in-kakospremenjeno/

Finančna uprava je zbrala vse potrebne informacije
in navodila, kako lahko delodajalci izkoristijo ukrepe v
zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno
varnost za zaposlene.

31. 3. 2022 je rok za plačilo prispevkov, ki zapadejo v
plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020, če je bil
samozaposlenim (ki nimajo drugih zaposlenih) izveden
avtomatičen odlog.

Za storitve, javnih služb, ki se v času epidemije ne
izvajajo, ne bodo izdani računi
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