UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE

UKREP 1: Izredna pomoč v obliki MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA

UPRAVIČENEC
Upravičenec je oseba, ki je bila
registrirana za opravljanje dejavnosti
najmanj od 1. septembra 2020 in
dejavnosti zaradi posledic epidemije ne
more opravljati ali jo opravlja v bistveno
zmanjšanem obsegu tudi po zaključku
epidemije in sicer:
 Samozaposlena oseba, ki je dan
uveljavitve tega zakona v obvezno
pokojninsko zavarovanje vključena na
podlagi 15. člena ZPIZ-2
 Družbenik ali delničar gospodarskih
družb oziroma ustanovitelj zadruge
ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in
je na dan uveljavitve tega zakona v
obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje vključena na podlagi 16.
člena ZPIZ-2 in
 Kmet, ki je na dan uveljavitve tega
zakona v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje vključen na
podlagi 17. člena ali petega odstavka
25. člena ZPIZ-2.

POGOJ
Do ukrepa so upravičeni tisti, ki jim bodo
prihodki zaradi posledic epidemije v letu 2020
upadli za več kot 20% in sicer:
 Če so poslovali v celotnem letu 2019 upad za več kot 20 % glede na leto 2019,
 Če niso poslovali v celotnem letu 2019
oziroma 2020 – upad povprečnih
mesečnih prihodkov leta 2020 za več kot
20 % glede na povprečne mesečne
prihodke v letu 2019,
 Če v letu 2019 niso poslovali – upad
povprečnih mesečnih prihodkov v letu
2020 za več kot 20 % glede na povprečne
mesečne prihodke v letu 2020 do 31.
avgusta 2020.
Prihodke predstavljajo prihodki od prodaje,
ugotovljeni po pravilih o računovodenju ter
nadomestila za starševsko varstvo.

VIŠINA POMOČI
Višina izredne pomoči v višini mesečnega temeljnega
dohodka za mesec oktober, november in december 2020
znaša:
- 1.100 eur
- 700 eur za samozaposlene v kulturi, ki imajo pravico
do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike
Slovenije
- 940 eur za kmete , ki so oproščeni plačila prispevkov
delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

NI UPRAVIČEN
Če 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.

Če upravičenec ni vključen za celotni mesec ali za polni
zavarovalni čas, je upravičen do sorazmernega dela
mesečnega temeljnega dohodka. Delež se za posamezni
mesec določi upoštevaje povprečno dnevno število ur
vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
v posameznem mesecu.

Pregled interventnih ukrepov je pripravila Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov na ZRS, na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (ZZUOOP) , ki velja od 24. 10. 2020.

NAČIN UVELJAVLJANJA
Izjava, da oseba ne more opravljati
dejavnosti oz. jo opravlja v bistveno
zmanjšanem obsegu.
Izjava se odda preko eDavkov,
najkasneje do 31.12.2020.
Izplačilo izvede FURS:
- 10.11.2020, če vloži izjavo do
31.10.2020 (za oktober)
- 10.12.2020, če vloži izjavo od
30.11.2020 (za oktober in november
2020) ter
- 10.1.2021, če vloži izjavo od 31.12.2020
(za oktober, november, december
2020)

VRAČILO SREDSTEV
V kolikor je od uveljavitve ZZUOOP, prišlo do:
- izplačila dobička,
- nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih
deležev
- izplačil dela plač za poslovno uspešnost
poslovodstvu v letu 2020 ali za leto 2020,
- izplačila nagrad poslovodstvu v letu 2020
ali za leto 2020
mora upravičenec vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi
obrestmi.

OPOMBA
Če je oseba upravičena do izredne pomoči v obliki
mesečnega temeljnega dohodka za isto obdobje ni
upravičena do povrnitve izgubljenega dohodka.

PRAVNA PODLAGA
Zakon o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (ZZUOOP)
88.-92. člen

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za
upravičence, ki so vložili vlogo za izplačilo delno
povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja
karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje
sile, se za posamezen mesec zmanjša za višino izplačanega
delno povrnjenega izgubljenega dohodka.

V kolikor subjekt naknadno ugotovi, da ni
Temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in
izpolnjeval pogojev, o tem obvesti FURS
prispevkov.
najpozneje do roka za predložitev obračuna
davka od dohodkov pranih oseb oz. obračuna
davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020.
Prejeto pomoč mora vrniti v roku 30 dni od
vročitve odločbe.
Če upravičenec vrne izredno pomoč v obliki
mesečnega temeljnega dohodka in je za isto
obdobje upravičen do delne povrnitve
izgubljenega dohodek zaradi karantene ali
višje sile, lahko v 30 dneh od vračila izredne
pomoči v obliki mesečnega temeljnega
dohodka vloži vlogo preko informacijskega
sistema FURS. FURS izplača delno povrnjeni
izgubljeni dohodek v 15 dneh od prejema
vloge.

Pregled interventnih ukrepov je pripravila Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov na ZRS, na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (ZZUOOP) , ki velja od 24. 10. 2020.

UKREP 2: Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas KARANTENE NA DOMU ali NEMOŽNOSTI OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE ZARADI
OBVEZNOSTI VARSTVA OTROKA

UPRAVIČENEC
Upravičenec je oseba, ki zaradi odrejene
karantene na domu ali nezmožnosti
opravljanja dela zaradi višje sile zaradi
obveznosti varstva otroka zaradi
odrejene karantene ali druge zunanje
objektivne okoliščine nemožnosti
obiskovanja vrtca ali šole, ne more
opravljati dejavnosti in organizirati
opravljanja dejavnosti na domu in sicer:
 Samozaposlena oseba, ki je dan
uveljavitve tega zakona v obvezno
pokojninsko zavarovanje vključena na
podlagi 15. člena ZPIZ-2
 Družbenik ali delničar gospodarskih
družb oziroma ustanovitelj zadruge
ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in
je na dan uveljavitve tega zakona v
obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje vključena na podlagi 16.
člena ZPIZ-2 in
 Kmet, ki je na dan uveljavitve tega
zakona v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje vključen na
podlagi 17. člena ali petega odstavka
25. člena ZPIZ-2.

POGOJ
Izgubljeni dohodek se delno povrne osebi:
 če se odpravi v državo na zelenem ali
oranžnem seznamu v času njegovega
odhoda iz Republike Slovenije in mu je
ob prehodu meje pri povratku v
Republiki Sloveniji bila odrejena
karantena, ker je bila država uvrščena na
rdeči seznam, ali če mu je odrejena
karantena zaradi stika z okuženo osebo,
 zaradi nezmožnosti opravljanja dela
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva
otroka zaradi odrejene karantene ali
druge zunanje objektivne okoliščine
nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

VIŠINA POMOČI
Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250
eur za vsako odrejeno karanteno ali odsotnost zaradi višje
sile, vendar ne več kot:




250 eur za 10 dni
500 eur za 20 dni in
750 eur v enem mesecu

NI UPRAVIČEN
Če je oseba upravičena do
izredne pomoči v obliki
mesečnega temeljnega
dohodka za isto obdobje ni
upravičena do povrnitve
izgubljenega dohodka.

Pregled interventnih ukrepov je pripravila Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov na ZRS, na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (ZZUOOP) , ki velja od 24. 10. 2020.

NAČIN UVELJAVLJANJA
Vložitev vloge preko sistema eDavki, v 30
dneh od vročitve odločbe o karanteni
oziroma pridobitve drugega ustreznega
dokazila, da je nastopila druga zunanja
objektivna okoliščina nezmožnosti
obiskovanja vrtca ali šole, vendar
najpozneje do 31. decembra 2020.
Izplačilo izvede FURS:
- 10.11.2020, če vloži izjavo do
31.10.2020 (za oktober)
- 10.12.2020, če vloži izjavo od
30.11.2020 (za oktober in november
2020) ter
- 10.1.2021, če vloži izjavo od 31.12.2020
(za oktober, november, december
2020)

VRAČILO SREDSTEV
Če sta bila upravičencu za isti čas izplačana
izredna pomoč v obliki mesečnega
temeljnega dohodka in delno povrnjeni
izgubljeni dohodek, je upravičenec dolžan
vrniti delno povrnjen izgubljeni dohodek.

OPOMBA
Višja sila:
Višja sila predstavlja varstvo zaradi odrejene karantene ali
druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti
obiskovanja vrtca ali šole. Velja za otroke do vključno 5.
razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih
programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in
v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi
določeno pomoč spremljevalca.

PRAVNA PODLAGA
Zakon o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (ZZUOOP)
93.-97. člen

Povrnjeni izgubljeni dohodek je oproščen plačila vseh
davkov in prispevkov.
Če upravičenec vrne izredno pomoč v obliki mesečnega
temeljnega dohodka in je za isto obdobje upravičen do
delne povrnitve izgubljenega dohodek zaradi karantene ali
višje sile, lahko v 30 dneh od vračila izredne pomoči v obliki
mesečnega temeljnega dohodka vloži vlogo preko
informacijskega sistema FURS. FURS izplača delno
povrnjeni izgubljeni dohodek v 15 dneh od prejema vloge.

Pregled interventnih ukrepov je pripravila Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov na ZRS, na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (ZZUOOP) , ki velja od 24. 10. 2020.

