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UKREPI ZA S.P.-je po ZIUZEOP 

Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo od 13. marca 

2020 do 31. maja 2020, če ta zakon ne določa drugače. Če do 15. maja 2020 epidemija ni 

preklicana, se roki izteka ukrepov, ki so določeni na 31. maj 2020, podaljšajo za 30 dni. 

TEMELJNI DOHODEK  

Upravičenci do izredne pomoči v obliki temeljnega dohoda  

s.p.-ji na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno 

zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje 

pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi 

zavarovalni podlagi (NE popoldanci, NE delno upokojeni, ipd) 

Družbeniki Zavarovani na podlagi 040 (hkrati družbenik in poslovodna oseba) 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- upad prihodka                                               

Prihodek februar 2020 Prihodek marec 2020 Prihodek april, maj 

X X - 25 % X – 50 % 

 

S.P. predloži izjavo preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije v 

elektronski obliki do 31. maja 2020. Predloga obrazca izjave je objavljena na portalu 

eDavki,  Mesečni temeljni dohodek za mesece marec, april in maj 2020 izplača Finančna 

uprava Republike Slovenije.   Vloge na e-davkih od 14.4.2020 dalje! 

 

 

Datum vložitve izjave preko e davkov Datum izplačila 

temeljnega 

dohodka 

do 18.4.2020 vloga za marec 2020 25.4.2020 

od 19.4. do 30.4.2020 vloga za marec ali april ali oba skupaj do 10.5.2020 

Kdo lahko dobi 

temeljni dohodek 

Upad prihodka 

Datumi izplačil temeljnega dohodka 
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Od 1.5.-31.5.2020 vloga za marec, april ali maj (posamezno ali skupaj 

za 2 ali 3 mesece) 

10.6.2020 

 

Višina temeljnega dohodka 

Za marec 2020 Za april 2020 Za maj 2020 

350 € 700 € 700 € 

 

Izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v 

bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani 

Finančne uprave Republike Slovenije.  

Vračilo pomoči 

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 

upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli 

več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj 

pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.  

Prihodek 1.1.-30.6.2019  X 

Prihodek 1.1.-30.6.2020 X – 20 % 

Prihodek 1.7.-31.12.2019 Y 

Prihodek 1.7.-31.12.2020 ne več kot Y + 20 % 

 

Do ukrepa NI upravičen tisti s.p., ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih 

denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira 

davčni organ, če ima na dan uveljavitve tega zakona neplačane zapadle davčne obveznosti.   

- Za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov in za 

uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka se uporabi ista izjava 

(e-davki po 14.4.2020).   
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OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV 

Upravičenci 

s.p.-ji na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno 

zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje 

pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi 

zavarovalni podlagi (NE popoldanci, NE delno upokojeni, ipd) 

Družbeniki Zavarovani na podlagi 040  

 

so za mesec april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna 

zavarovanja v celoti.   

Do oprostitve plačila prispevkov iz prejšnjega odstavka ni upravičena oseba: 

 - ki do dneva uveljavitve tega zakona ni zavarovana na podlagi prvega odstavka 15. člena in 

prvega odstavka 16. člena ZPIZ-2 ali na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-

2,  

- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 

zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vloge 

neporavnane zapadle davčne obveznosti.  

 Upravičenci morajo: 

- predložiti izjavo v skladu z 37. členom ZIUZEOP (Izjava upravičenca, da zaradi 

epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem 

obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave 

Republike Slovenije). Za posamezni mesec  prvega odstavka tega člena so upravičeni, 

če izjavo predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev 

plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila. 

Za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov in za uveljavljanje 

mesečnega temeljnega dohodka se uporabi ista izjava.   

  

Plačilo teh prispevkov v celoti zagotavlja Republika Slovenija.  

Zavezane prispevke v obračunu prispevkov samo obračuna.  

Zavarovanec ne sme predložiti obračuna prispevkov za socialno varnost z višjo zavarovalno 

osnovo kot jo ima sicer.  

Če se naknadno ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti 

oproščene prispevke za socialno varnost  skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi 

obrestmi. 

Oprostitev plačila 

prispevkov 
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Vračilo prejetih sredstev tudi v primeru delitve dobička, izplačila dela plač za poslovno 

uspešnost in izplačila nagrade poslovodstvu v obdobju od uveljavitve zakona do konca leta 

2020, se prejeta sredstva vrnejo skupaj z zamudnimi obrestmi. 

BOLNIŠKA:  

Določilo velja od uveljavitve zakona do 31.5.2020 od prvega dne dalje v breme ZZZS, višina 

nadomestila: po 31. členu ZZVZZ za prvih 90 dni. 

Način uveljavljanja: elektronska oddana zahteva pri ZZVZZ najkasneje do 30.9.2020 

Nakazilo: v 30 dneh po predložitvi zahteve 

 

AKONTACIJA DOHODNINE IN AKONTACIJA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH 

OSEB 

Za mesec april in maj se ne plača. 

 

UKREP ZA S.P.-JE BREZ ZAPOSLENIH    

Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za 

vključitev v obvezno socialno zavarovanje,  je po ZIUPPP zagotovljen odlog plačila prispevkov, 

ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Do odloga bo zavezanec upravičen 

avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora 

upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali 

obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih 

prispevkov ne tečejo zamudne obresti. 

Za dodatna pojasnila nam lahko pišete ali pokličete na SPOT svetovanje Zasavje: 

sasa.pegan@ozs.si                 041 458 081 

tea.urbanija@ozs.si               041 470 555 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje 

Saša Pegan 

Odlog plačila prispevkov za s.p. 

brez zaposlenih 
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