




OPOMBA

Strokovno mnenje oz. vsebina seminarja je podano na podlagi posredovanih informacij s strani naročnika 
(Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško) in je omejeno le na vprašanja, ki jih obravnava, zato 

zaključkov ni mogoče širiti na vprašanja, ki jih mnenje izrecno ne obravnava. Namenjeno je zgolj naročniku in 
se ga brez dovoljenja ne sme posredovati v uporabo tretjim osebam.



NOVOSTI ZDDV-1 PO 
1.7.2021



Novosti 2020



•NIŽJA STOPNJA ZA PUBLIKACIJE

•SKLADIŠČENJE BLAGA NA ODPOKLIC

•DOBAVA BLAGA



NIŽJA STOPNJA ZA PUBLIKACIJE
•ZDDV-1L na podlagi Direktive Sveta (EU) 2018/1713.

•Enotna obdavčitev knjig, časopisov in publikacij po 5% stopnji.

•Uporablja se za publikacije na fizičnih nosilcih in tiste, ki so dobavljene elektronsko. 

•Ne uvršča se:
◦ dobava gradiva, ki več kot 50% prostora namenja oglaševanju,

◦ Glasba, filmi in igre, vključno z igrami na srečo in loterijo ter

◦ Interaktivno učenje,

◦ Predvajanja in prireditve s področij politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave.

Obdavčeno po splošni stopnji.

FURS pojasnilo št. 007-23/2019-18 z dne 20.12.2019



Skladiščenje na odpoklic
Posebna ureditev skladiščenja na odpoklic (nov 9a člen ZDDV-1)

• CILJ: uskladitev ureditve v državah članicah.

• Podrobneje predpisani pogoji.

• Prenos blaga iz svoje države članice v druge ne šteje kot dobava
če:

• Je prejemnik blaga dobavitelju znan že ob pošiljanju blaga in je prejemnik
registriran za DDV v svoji državi.

• Dobavitelj nima sedeža ali SPE v namembni državi.

• Pomembno evidentiranje prenosa – evidenca in RPO.



Oproščena dobava blaga v EU
Oprostitev DDV za dobave znotraj EU – izpolnjeni 4 vsebinski pogoji:

• prenos razpolagalne pravice na blagu

• pridobitelj blaga je identificiran za DDV v drugi državi članici (kot dobaviteljeva) in je
ID za DDV sporočil dobavitelju

• dobavitelj mora o dobavi poročati v RPO in

• blago mora biti odposlano in odpeljano iz ozemlja SLO (DOKAZILA!).

Če kateri od pogojev ni izpolnjen, se dobava obravnava kot domača dobava in mora biti
obračunan SLO DDV,.



NOVOSTI 1.7.2021



Zakonska osnova

◦ Direktiva Sveta EU 2017/2455 z dne 5.12.2017

◦ Direktiva Sveta EU 2019/1995 z dne 21.11.2019

◦ Izvedbena uredba Sveta EU 2019/2026 z dne 21.11.2019

◦ Besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1N



Ključne spremembe

1. LOKALNE SPREMEMBE

2. PRENOS EU ZAKONODAJE



1. Lokalne spremembe
◦ Pravica do odbitka DDV za električna osebna vozila (66.b člen ZDDV-1);

◦ Pravica do odbitka, ob pogoju, da prejmemo račun do roka za predložitev DDV-O (sprememba 
67.člena ZDDV-1);

◦ Ukinitev obveznega identificiranja tujcev za namene DDV (d.točka 78. člena ZDDV-1);

◦ Izročitev računa končnemu potrošniku ne bo več obvezna (10.odstavek 81.člena ZDDV-1);

◦ FURS pojasnila polj v DDV-O obrazcu (sprememba 1.odstavka 87.člena ZDDV-1);

◦ Poenostavitev delovanja sistema DDV za kmete (sprememba 94.člen ZDDV-1);

◦ Ukinitev predhodne priglasitve glede nekaterih oprostitev DDV za osebe, ki niso osebe javnega 
prava (črtan 2.odstavek 43.člena ZDDV-1);

◦ Ukinitev predložitve knjige IR in PR ob vložitvi prvega DDV-O obračuna (črtan 10.odstavek 
88.člena ZDDV-1).



2. Prenos EU zakonodaje
◦ Unijska ureditev VEM;

◦ Neunijska ureditev VEM;

◦ Uvozna ureditev VEM;

◦ Elektronski vmesnik kot davčni zavezanec za namene DDV;

◦ Posebna ureditev za prijavo in plačilo DDV ob uvozu;

◦ Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega cestnega prevoza potnikov;

◦ Prenos dela določb – blago za potrebe NATO.



Razširitev mini VEM v VEM



TBE - trenutno
◦ Posebna ureditev Mini VEM se uporablja za telekomunikacijske storitve, za storitve oddajanja 

in za elektronske storitve –končni potrošnik.

◦ Kraj obdavčitve kjer ima naročnik sedež.

◦ Registracija za DDV v vseh državah kjer so kupci / mini VEM.

◦ Poenostavitev-kraj je sedež izvajalca če:

◦ Je izvajalec DZ in ima sedež le v eni državi EU

◦ Naročnik fizična oseba iz druge države EU

◦ Skupna vrednost storitev ne presega 10.000 eur.

Ter mora

-Na FURS do konca januarja poslati podatke o letnem prometu (obrazec DDV-TBE)

-Izbiro prijaviti in uporabljati tekoče + 2 leti.



TBE - trenutno

◦ Sistem Mini VEM je neobvezen.

◦ V kolikor se zavezanec odloči, ga  mora uporabljati za vse države članice.

◦ Na voljo je davčnim zavezancem s sedežem v EU in davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v 
EU.

◦ V sistem se je potrebno registrirati preko eDavkov / kvartalno poročilo.

◦ Močen prostovoljni izstop ali izključitev.



Prodaja blaga na daljavo FO - trenutno

◦ Kraj obdavčitve: namembna država

◦ Prag 35.000 / 100.000 eur 

◦ Registracija za DDV v namembni državi.

◦ Poročanje 20/11 ZDDV-1!



VEM po 1.7.2021

◦ Kraj obdavčitev:

◦ E-storitve: namembna država

◦ Prodaja blaga na daljavo –namembna država

◦ Mejni prag ne bodo več določeni po posameznih državah.

◦ Mejna vrednost za prodajo blaga na daljavo 10.000 eur.



VEM po 1.7.2021
◦ Mejna vrednost 10.000 eur velja za transakcije:

◦ Dobave blaga na daljavo med državami EU 

◦ TBE storitve.

Namen uvedbe nove mejne vrednosti = omogočiti mikro organizacijam, da prodajajo blago in 
TBE storitve končnim potrošnikom iz drugih držav EU, pri tem pa se jim ni potrebno registrirati 
niti v VEM sistem niti v posamezni državi članici.

Dobave blaga in TBE storitve do 10.000 eur = kraj, kjer ima izvajalec / dobavitelj sedež

Dobave blaga in TBE storitve nad 10.000 eur = kraj, kjer ima končni kupec / nezavezanec

sedež, stalno oz.običajno previbališče



VEM po 1.7.2021
◦ Pogoji za uporabo pravil, ki veljajo za dobave blaga / storitev do 10.000 eur 

(kumulativno):

◦ Dobavitelj ima sedež v eni od držav članic

◦ Dobavlja storitve TBE končnim kupcem iz EU

◦ Skupna vrednost teh dobav TBE storitev in prodaje blaga na daljavo, opravljenih potrošnikom 
v drugih državah članicah, v tekočem in prejšnjem koledarskem letu ne presega 10.000 eur 
brez DDV.

◦ S prvo dobavo, ko zavezanec preseže prag dolžan obračunavati DDV države EU končnega 
potrošnika.

◦ Zavezanec, ki mejne vrednosti ne preseže = poročilo o realizirani prodaji blaga in opravljenih 
TBE storitvah v preteklem letu FURS.

◦ Možna prostovoljna vključitev =  ostati v sistemu 2 leti!



VEM po 1.7.2021
◦ Zavezanec se mora predhodno registrirati v posebno ureditev.

◦ Davčni zavezanci s sedežem v SLO se v posebno ureditev registrirajo v SLO. Tujci si 
lahko državo identifikacije izberejo, če nimajo stalne poslovne enote v kateri izmed 
držav EU.

◦ Zavezanci s sedežem v SLO v VEM sistemu nastopajo s svojo veljavno ID številko za 
DDV.

◦ Zavezanec lahko VEM sistem uporablja s prvim kvartalom, ki sledi datumu registracije 
v posebno ureditev.

◦ V primeru, ko zavezanec začne s prodajo blaga na daljavo še preden se registrira v 
VEM sistem, mora o tem obvestiti FURS, najpozneje 10.v mesecu, ki sledi mesecu 
začetka prodaje. V primeru, da zavezanec ta rok zamudi, se je dolžan identificirati v 
vseh državah EU iz katerih prihajajo končni potrošniki.



VEM po 1.7.2021
◦ Unijska in neunijska ureditev predvidevata kvartalno DDV poročanje.

◦ Rok za predložitev posebnega obračuna in plačilo je zadnji dan v mesecu, po preteku 
davčnega obdobja.

◦ DDV obveznost po posebni ureditvi zavezanec plača Sloveniji, Slovenija pa zneske 
nakaže posamezni državi EU.

◦ Prostovoljna deregistracija.

◦ Izstop sporočiti FURS najpozneje 15 dni pred zaključkom kvartala.

◦ Krišitve so podlaga za izključitev.



UVOZNI VEM



Uvozni VEM
◦ Dobave blaga na daljavo iz tretjih držav ali tretjih ozemelj končnim potrošnikom iz drugih držav 

EU.

◦ Trenutno = blago v pošiljki do skupne vrednosti 22 EUR je oproščeno plačil uvoznega DDV.

◦ Po 1.7.2021 = ni oprostitve plačila DDV ob uvozu pošiljk majhne vrednosti.



Uvozni VEM

◦ Uvozni VEM je možno uporabiti za naslednje transakcije:

◦ Dobave blaga iz tretjih držav ali tretjih ozemelj neposredno v državo članico končnega 
potrošnika.

◦ Vrednost pošiljke ne presega realne vrednosti 150 eur.

◦ Ne velja za trošarinsko blago (alkohol, tobačni izdelki).

◦ Blago dobavi davčni zavezanec (neposredno/posredno) končnim kupcem, ki imajo stalno ali 
običajno prebivališče v eni izmed držav EU.



Uvozni VEM

◦ Davčni  zavezanec in elektronski vmesnik s sedežem v tretjih državah za uporabo 
uvozne ureditve VEM obvezno imenuje posrednika (izjema velja za NORVEŠKO), ki:

◦ Se predhodno registrira v uvozno ureditev in pridobi posebno DDV številko,

◦ Vlaga DDV obračue in plačuje dolgovani DDV in 

◦ Je solidarno odgovoren za plačilo DDV.



Elektronski vmesnik kot davčni 
zavezanec za namene DDV



Elektronski vmesnik
◦ Elektronski vmesnik je zavezanec za plačilo za DDV skladno z 14 a členom direktive 

o DDV oz.6.a.členom ZDDV-1:

Kadar davčni zavezanec z uporabno elektronskega vmesnika, kot je trg, platforma, 
portal ali podobno sredstvo omogoča:

1. Prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga v pošiljah z 
realno vrednostjo največ 150 eur, se šteje, da je to blago prejel in dobavil  zadevni 
davčni zavezanec sam;

2. Dobavo blaga znotraj Skupnosti, ki jo opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v 
Skupnosti, za osebo ki ni davčni zavezanec, se šteje, da je to blago prejel in 
dobavil sam davčni zavezanec, ki omogoča dobavo.



Elektronski vmesnik
◦ Zavezanca štejemo za elektronski vmesnik takrat, ko omogoča prodajo v skladu s 6.a 

členom ZDDV-1 in dejansko omogoča da:

◦ Se dobavitelj  in končni potrošnik povežeta, 

◦ Takšna povezava pa privede do prodaje blaga preko tega elektronskega vmesnika.

◦ Zavezanec se ne šteje za elektronski vmesnik, če zagotavlja:

◦ obdelavo plačil v zvezi z dobavo blaga (npr.pay pal, MC…)

◦ vključitev na seznam ali oglaševanje blaga (npr.Facebook…)

◦ preusmeritev ali prenos prejemnikov na druge elektronske vmesnike.



Posebna ureditev za prijavo in plačilo DDV ob 
uvozu



Posebna ureditev za prijavo in plačilo 
DDV ob uvozu
◦ 130.s in 130.u člen ZDDV-1

◦ Namen olajšati delo FURS in kurirskim službam.

◦ Ureditev lahko uporabijo pošte in kurirske službe z dovoljenjem za 
odloženo plačilo uvoznih dajatev na podlagi carinskih predpisov.

◦ Poročati je možno:

◦ Uvoz blaga končnemu potrošniku ali nezavezancu;

◦ Vrednost pošiljke ne presega realne vrednosti 150 eur;

◦ Ne velja za trošarinsko blago (alkohol, tobačni izdelki)

◦ Blago je sproščeno v prosti promet v državi EU, kjer se prevoz blaga konča.



Končni potrošnik 
naroči blago iz 3 

države

Uvozni postopek 
pošta/kurir.služba

Potrošnik plača DDV 
pošti/kurir.službi

Pošta/kurir.služba
odda DDV obračun 

in plača pobran DDV



Pravilnik o merilih 
sorazmernosti pri 
ugotavljanju 
znižanja prihodkov



Veljavnost

35

Ukrep Predpis (kratica) Datum veljavnosti Ur. list
Ugotavljanje 

sorazmernosti
Ukrep

PKP1 ZIUZEOP 11.04.2020 49/20 NE

PKP2 ZIUZEOP-A 1.05.2020 61/20 NE

PKP3 ZIUOOPE 31.05.2020 80/20 DA
Delno povračilo 

nadomestila za čakanje 
na delo

PKP4 ZIUPDV 11.07.2020 98/20 Da

Delno povračilo 
nadomestila za čakanje 

na delo

PKP5 ZZUOOP 24.10.2020 152/20 DA

Delno povračilo 
nadomestila za čakanje 

na delo
MTD

PKP6 ZIUOPDVE 28.11.2020 175/20

Sklep o podaljšanju

PKP7 ZIUPOPDVE 31.12.2020 203/20

PKP8 ZDUOP 5.2.2021 15/21 NE



Ugotavljanje sorazmernosti
Pravilnik o merilih za ugotavljanje sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov 
(Uradni list RS 28/2021)

Ugotavljanje upada prihodkov pri organizacijah, ki niso poslovale celo let 2019 ali 2020 
◦ Povprečni mesečni prihodki posameznega leta se izračunajo na način 

◦ Prihodki v letu 2019 (prihodki*30,4/število dni poslovanja v letu)

◦ Prihodki v letu 2020 (prihodki*30,5/število dni poslovanja v letu)



Sprememba pravilnika
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja 
prihodkov (Uradni list 58/2021)

Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati, v kolikor bodo izkazali zadosten upad prihodkov:
◦ Glede na povprečno število zaposlenih.

◦ Glede na vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč.



Upad prihodkov glede na povprečno 
število zaposlenih
Povprečno število zaposlenih se izračuna za posamezno obdobje na dve decimalki.

Število delovnih ur v breme delodajalca se deli s številom možnih delovnih ur, pri čemer v 
delovne ure v breme delodajalca vključimo tudi ure, za katere so delodajalci prejeli nadomestilo 
plače (čakanje na delo, skrajšani delovni čas, bolniške v breme ZZZS…)



Izračun

Prihodki od prodaje v letu 2019 100.000

Prihodki od prodaje v letu 2020 95.000

Upad prihodkov 5 %

Povprečno število zaposlenih v letu 2019 2,10

Povprečno število zaposlenih v letu 2020 3

Prihodki od prodaje na zaposlenega v letu 2019 47.619

Prihodki od prodaje na zaposlenega v letu 2020 31.667

Upad prihodkov na zaposlenega 33,5 %



Upad prihodkov glede na vrednost 
osnovnih sredstev brez zemljišč
Upoštevamo sedanjo (knjigovodsko) vrednost iz bilance stanja na zadnji dan posameznega 
primerjalnega obdobja.

Knjigovodska vrednost je nabavna vrednost – popravki vrednosti.



Izračun

Prihodki v letu 2019 500.000

Prihodki v letu 2020 460.000

Upad prihodkov 8 %

Vrednost osnovnih sredstev brez 
zemljišč na dan 31.12.2019

200.000

Vrednost osnovnih sredstev brez 
zemljišč na dan 31.12.2020

250.000

Prihodki/OOS 2019 2,5

Prihodki/OOS 2020 1,84

Upad prihodkov na OOS 26,4 %



Vloga za obročno odplačilo
Prejemnik sredstev, ki mu je z odločbo Finančne uprave RS naloženo vračilo 
neupravičeno prejetih sredstev izplačanih na podlagi zakonov, ki urejajo interventne 
ukrepe, povezane z epidemijo Covid-19, lahko zaprosi za obročno odplačilo.

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=o
br_pl_vracil_ZIUPOPDVE

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=obr_pl_vracil_ZIUPOPDVE


Subvencija minimalne 
plače po PKP8



Subvencioniranje minimalne plače

• Subvencija v višini 50 €
Od 1.1.2021-

30.6.2021

• Izenačenje najnižje 
pokojninske osnove in 
minimalne plače

Od 1.7.2021-
31.12.2021



Minimalna plača 2021
➢Minimalna plača za delo opravljeno od 1.1. - 31.12.2021 je: 1.024,24 €.

➢ Pravico do plačila  za opravljeno delo v velikosti minimalne plače ima vsak delavec, ki dela 
polni delovni čas.

➢ V minimalno plačo se ne všteva:
➢ dodatek za delovno dobo,

➢ vsi drugi dodatki, določeni z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno pogodbo,

➢ plačilo za delovno in poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi,

➢ povračila stroškov,

➢ drugi prejemki iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnina, jubilejna nagrada…).



Izračun minimalne plače 
Osnovna plača: 980 €
Trimesečno povprečje: 6 €

PLAČA BREZ RAZLIKE 
DO MP

PLAČA Z RAZLIKO DO MP

Redno delo 104 ure 553,91 € OP: 553,91 €
RMP: 25 €

Praznik 16 ur 96 € 96 €

Letni dopust 64 ur 384 € 384 €

SKUPAJ 184 ur 1.033,91 € 1.058,91 €

Dodatek na delovno dobo, uspešnost…. 



Subvencioniranje minimalne plače
➢ V času od 1. 1. - 30. 6. bodo delodajalci za vsakega zaposlenega, katerega osnovna plača ne 
presega zneska določenega z zakonom o minimalni plači (1.024,24 €), upravičeni do povračila 
dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 evrov. 

➢ Omejitve: 
➢ Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, ne sme izplačati dobička v letu 2021 in za leto 2021 ter ne sme 

izplačevati nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu v letu 2021 in 
za leto 2021, sicer mora sredstva vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi. 

➢ Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme začeti postopka 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je prejel subvencijo, ali 
odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev. (89. člen ZDR-1: najmanj 10 delavcev pri 
delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in najmanj 100 delavcev, 10 % delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 
med 100-300 delavcev, najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 in več delavcev)



Globe – odpuščanje iz poslovnih razlogov
➢ Delodajalec, ki zaposluje več kot 10 oseb: globa od 3.000 € do 20.000 €, odgovorna oseba 450  
€ do 2.000 €.

➢ Delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev od 1.500 € do 8.000 €, odgovorna oseba od 
450 € do 1.200 €



Subvencioniranje minimalne plače
➢ Skrajšani delovni čas – sorazmerno.

➢ Izjava – najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, oziroma najpozneje do 
konca julija 2021.

➢ Izjavo je potrebno dati za vsak mesec posebej, lahko pa se jo vloži enkratno.



Izračun subvencije 
Osnovna plača: 980 €
Trimesečno povprečje: 6 €

PLAČA Z RAZLIKO DO MP

Redno delo 104 ure OP: 553,91 €
RMP: 25 €

Praznik 16 ur 96 €

Letni dopust 64 ur 384 €

Dodatek na delovno dobo 55,39 €

Dodatek za uspešnost 100 €

SKUPAJ 1.214.30

SUBVENCIJA 50/184*120 32,61 €



Pomoč pri minimalni plači po 1.7.2021
➢ Od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 pa se spreminja najnižja osnova za obračun prispevkov od plače 
in nadomestila plače in sicer bo najnižja osnova določena v višini minimalne plače.

➢ Omejitve niso predvidene.

➢ Najnižja osnova za obračun prispevkov je od 2021 60 % povprečne plače
➢ od 1.1.-28.2.: 1.052,30  € 

➢ od 1.3. – 31.12. 1.113,72 € - razlika 89.48 €

➢ Prispevki od minimalne plače: 391,26 €

➢ Prispevki od najnižje osnove za obračun prispevkov: 401,98 € (prihranek 10,72 €)

➢ Prispevki od najnižje osnove za obračun prispevkov po 1.3.: 425,44 € (prihranek 34,18 €)



Upravičenci
• Registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. 9. 2020 in

• imajo vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve zakona ali samozaposlena oseba, ki je na dan
uveljavitve zakona vključena v zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar
gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve
zakona vključena v zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2 (upravičene so tudi tuje podružnice in poslovne
enote) in

• se na dan 31. 12. 2019 ne šteje za podjetje v težavah v smislu Uredbe 651/2014/EU in

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

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



Podjetje v težavah
➢ Podjetje v težavah pomeni podjetje, za katerega velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:
➢ če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica 

vpisanega osnovnega kapitala (delniške družbe, d.o.o., komanditne družbe),

➢ če je v primeru družbe, kjer nekaj članov nosi neomejeno odgovornost zaradi nakopičenih izgub izginila 
več kot polovica njenega kapitala,

➢ če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo 
izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti za zahtevo njegovih upnikov,

➢ če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje 
prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja

➢ če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim 
kapitalom večje od 7,5 in razmerje med EBIT in obrestmi nižje od 1.



Vzrok odsotnosti POTRJENA OKUŽBA S COVID -19 KRATKOTRAJNA ODSOTNOST 
ZARADI BOLEZNI (brez potrdila) –
do 3 dni

ODREJENA KARANTENA
(ni možno delo od doma)

Predpis in veljavnost ZDR-1 IN ZZVZZ ZDUOP (PKP8)
(5.2.-31.12.2021)

ZIUOPDVE (PKP6)
(do 30.6.2021)

Višina nadomestila plače 90 % osnove - izolacija
80 % osnove - bolniška

80 % osnove 80 % osnove 
100 % stik na del. mestu
50 % prehod meje (rdeči seznam –
upravičeno)
0 – prehod meje (rdeči seznam -
neupravičeno)

Višina povračila 100 % za izolacijo (bruto II)
100 % za bolezen od 31. dne naprej 
(bruto II)

100 % do 3 dni (bruto II) 100 % bruto I

Potrebna dokumentacija Bolniški list Obvestilo delavca 
(pisno ali preko elektronske pošte)

Potrdilo portal E-uprava

Oddaja vloge Zahtevek na ZZZS
(papirno ali elektronsko)

Zahtevek na ZZZS
(elektronsko)

V 8. dneh od odreditve karantene 
vloga na ZRZS

Dodatni pogoj / / /



Vzrok odsotnosti VIŠJA SILA (VARSTVO OTROK, 
JAVNI PREVOZ, ZAPRTJE MEJE)

ČAKANJE NA DELO SKRAJŠANI DELOVNI ČAS

Predpis in veljavnost ZIUOPDVE (PKP6)
(OD 1.10.-30.6.2021)

ZDUOP (PKP8)
(OD 1.11.-31.5.2021)

ZIUOOPE
(OD 1.6.-30.6.2021)

Višina nadomestila plače 80 % osnove 80 % osnove 80 % osnove

Višina povračila 100 % nadomestila (bruto I) 80 % nadomestila
100 % nadomestila, oziroma največ 
povprečna slovenska plača
Bruto II za zaprte dejavnosti

Subvencija na del. na mesec:
- 448 € delo 20-24 ur
- 336 € delo 25-29 ur
- 224 € delo 30-34 ur
- 112 € delo 35 ur

Potrebna dokumentacija Izjava delavca o obstoju osebnih 
okoliščin

Odredba delodajalca Odredba delodajalca

Oddaja vloge V 8. dneh od pričetka odsotnosti 
vloga na ZRSZ

V 8. dneh od napotitve na čakanje 
vloga na ZRZS
Izjema: vloge od 16.1.

V 8 dneh od odreditve pisne 
odredbe, v 15 dneh vloga, v 3 dneh 
ponovna odreditev

Dodatni pogoj / Upad prihodkov 20 %
Prepoved odpuščanja
Prepoved izplačila dobička, LD in PU 
poslovodstvu

Vsaj 10 % zaposlenim ne zagotavljamo 90 % 
dela
Prepoved odpuščanja še mesec dni po 
ukrepu
Prepoved izplačila dobička, LD in PU 
poslovodstvu



MTD POVRAČILO IZGUBLJENEGA DOHODKA ZARADI 
VIŠJE SILE

Predpis in veljavnost ZZUOOP (PKP5)
(01.10.-30.6.2021)

ZZUOOP (PKP5)
(01.10.-30.6.2021)

Upravičenci Samozaposlene osebe 
Družbeniki
Kmetje 

Samozaposlene osebe, družbeniki in kmetje, ki 
zaradi višje sile ne morejo opravljati dela na 
domu

Višina 1100 € 250 € za 10 dni
500 € za 20 dni
750 € v enem mesecu

Oddaja vloge E-davki E-davki

Dodatni pogoj 20 % upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z 
letom 2019
Prepoved izplačila dobička in PU poslovodstvu

/



DELNO POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

Predpis in veljavnost ZIUOPDVE (PKP6)
(OD 1.10.-31.6.2021)

Upravičenci Organizacije registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti, ki imajo vsaj enega zaposlenega ali 
samozaposlena oseba.

Višina 1,2 % letnih prihodkov za leto 2019 na mesec, če je upad prihodkov višji kot 70 %
0,6 % letnih prihodkov za leto 2019 na mesec, če je upad prihodkov med 30-70 %
1.000 € oziroma 2.000 € na zaposlenega na podlagi delovnih ur
70 % oziroma 90 % neto izgube

Oddaja vloge E-davki
POZOR – OBVEZNOST PRIPRAVE IPI ZA UPRAVIČENO OBDOBJE!



Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave 
oprostitev prispevkov za socialno varnost pri 
normirancih
➢ V davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, se oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna. 
Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo-normirance, ki jim prispevke plačuje država (npr. 
samozaposleni v kulturi) ali na ostale podjetnike normirance, ki so jim bili na podlagi protikorona ukrepov 
za obdobje marec-maj 2020 oproščeni prispevki za socialno varnost. Omenjena sprememba prinaša 
ugodnejšo davčno obravnavo.

➢ Zavezanci, ki so že oddali letne davčne obračune za leto 2020 (rok je bil 30.4.2021) bodo lahko prek
sistema eDavki ponovno oddali obračun kot popravek. V tem popravku bodo morali oproščene prispevke
izvzeti iz prihodkov v točki 2.6 obračuna DDD-DDD.



Predlog davčne reforme 2021
➢ postopen dvig splošne olajšave iz 3500 na 7000 € (do leta 2024), ob hkratnem znižanju obdavčitve 
najvišjega razreda iz 50 % na 45 %,

➢ znižanje obdavčitve dividend in obresti iz 27,5 % na 25 %,

➢ znižanje časovno padajoče stopnje, po 15 letih naj bi bila odsvojitev kapitala neobdavčena,

➢ oprostitev plačila bonitete za električna službena vozila v zasebni rabi ,

➢ končnim kupcem v trgovinah ne bo več potrebno vročati računa (ob plačilu s kreditnimi karticami?),

➢ uvaja se olajšava za zaposlovanje deficitarnih poklicev (medicina, računalništvo…),

➢ uvaja se dodatna olajšava za zaposlovanje mladih

➢ povečanje olajšave za donacije za 0,7 odstotne točke in uvaja nova olajšava za digitalno preobrazbo



Hvala za pozornost.


