SPOT svetovanje Zasavje
vas vabi na brezplačni webinar – PKP 6
Naslov dogodka
Datum dogodka
Kraj dogodka
Opis dogodka

Program dogodka

Obseg
Prijava

PKP 6
03.12.2020 ob 09.00 uri
Spletni dogodek - Link do dogodka: prejmejo udeleženci najkasneje
2 uri pred pričetkom
Ker se epidemija nikakor ne umiri in v želji, da kljub omejitvam,
določenim zaradi omejevanja epidemije, ohranimo gospodarstvo v
situaciji, da bo lahko ob izboljšanju stanja, takoj pričelo čim bolj
hitro in normalno delovati, Vlada in DZ nenehno sprejemata nove
ukrepe za pomoč gospodarstvu, podjetnikom in zaposlenim. Tokrat
imamo pred sabo že šesti koronski zakon, ki prinaša pomembne
novosti pri pokrivanju nekritih fiksnih stroškov in podaljšuje
nekatere ukrepe, ki jih poznamo že iz drugih zakonov.
• NOVO: Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov.
• Novosti čakanja na delo.
• Novosti pri delnem povračilu nadomestila plače delodajalcu
zaradi opravičene odsotnosti zaradi višje sile ali odrejene
karantene delavcu.
• Novosti pri povračilu delnega izgubljenega dohodka za
samozaposlene v primeru odrejene karantene ali višje sile.
Vračila državne pomoči:
• Pregled okoliščin po posameznih institutih (temeljni
dohodek, oprostitev plačila prispevkov, oprostitev plačila
PIZ, krizni dodatek, čakanje na delo, delo s skrajšanim
delovnim časom), zaradi katerih je potrebno vračanje
državne pomoči (PKP 1-6).
• Nezadosten upad prometa.
• Izplačilo dobička in nagrad poslovodstvu.
• Odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in
likvidacije družbe.
• Neizplačevanje nadomestila plače.
• Odrejanje nadurnega dela in prerazporejanje delovnega
časa, ipd.
2 – 3 šolske ure
Prijava je možna na link:
https://docs.google.com/forms/d/15lKPy96DHnZ_HnL8FZyK11eKDUdbJSLdhW2Fopx2Fc/edit
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Dodatne
informacije

SPOT svetovanje Zasavje
E: tea.urbanija@ozs.si M: 041 470 555
E: sasa.pegan@ozs.si M: 041 458 081
Prijava mora vsebovati ime podjetja, DŠ, ime udeleženca,
kontakt (e-mail in telefon)
SPOT svetovanje Zasavje
E: tea.urbanija@ozs.si
T: 03 56 32 950
M: 041 470 555
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