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Kako samostojni podjetnik 
-

ELEKTRONSKA IZMENJAVA DOKUMENTACIJE

Poslovno dokumentacijo si lahko izmenjamo elektronsko. 
Zainteresiranim pošljem uporabniško ime in geslo z navodili za 
preprosto in brezplačno uporabo. Pošiljate lahko izdane, prejete račune, 
transakcijski račun, obračun potnih stroškov, pogodbe… skratka vse.
Imamo tudi najnaprednejšo obliko brezpapirnega poslovanja. Skenirane 
dokumente pošljete na mail, kjer se robotizirano obdelajo. Program  
prepoznava številke in besede kar olajša naknadno iskanje in omogoča 
elektronski arhiv.  Tudi v tem primeru dostava dokumentov ni več 
potrebna. Preprosto skenirate ali slikate in pošljete. 
Če ste za klasiko, lahko še vedno poslovno dokumentacijo odlagate v 
poštni nabiralnik, v škatlo pred vhodom ali pošljete po pošti. Ni potrebno 
pošiljati priporočeno.
Osebni prevzem dokumentacije na vašem sedežu podjetja bo 
predvidoma spet septembra. Gre za vašo varnost, ker v enem dnevu 
obiščem veliko naročnikov. Na vašo željo seveda z veseljem pridem.

DDV kontrole

FURS navzkrižno kontrolira nabave v EU in preverja ali je bila narejena 
samoobdavčitev v Sloveniji.
Preverite, če ste dostavili vso dokumentacijo vključno z nabavo v EU.

OBRAČUN PLAČ brez popusta

Obračuni plač s kriznimi dodatki, oprostitvami prispevkov, nadomestili 
zaradi čakanja na delo in višje sile za čas epidemije COVID 19 so zelo 
zapleteni . Izpišemo 4x več obrazcev in porabimo mnogo več časa za 
obrazložitve in obdelavo. Odločili smo se, da pri takem obračunu plač ne 
bo popusta.

NEURADNO SKRAJŠANO BESEDILO UKREPOV ZA BLAŽITEV POSLEDIC 
COVID-1

KDO je upravičen?
Vsi delodajalci in samozaposleni, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v 

letu 2020 upadli za več kot 10% v primerjavi z letom 2019.  
Če ste še v dilemi, predlagam, da oddamo obrazec za pomoč vlade. Tudi 
če ne izpolnite 10% upada prihodkov, boste prejeta sredstva vrnili v roku 
30 dni in lahko smatrate to pomoč kot brezobrestni kredit. V primeru, da 
bi ob koncu leta ugotovili, da ste izpolnjevali pogoje, vi pa se niste 
odločili za pomoč, bo rok zamujen. Predvidevam, da bo vpliv epidemije 
na gospodarstvo dolgoročen in ta pomoč dobrodošla. 

ZAPOSLENI

Čakanje na delo doma - ČDD

V 8 dneh javite na ZRSZ kateri delavci in od kdaj so na čakanju. Javljate 
tudi vsako spremembo.
Na dan oddaje vloge za povračilo prispevkov in davka od nadomestila 
plač morate imeti plačane vse davčne obveznosti in oddane vse REK 
obrazce. 
Delavca lahko pozovete nazaj na delo do 7 poljubnih delovnih dni. (ni 
več zaporednih 7 dni).
Delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače in dohodnino za 
zaposlene. Prispevki so le obračunani  in se ne plačajo.
Če še niste prejeli sklepa ZRSZ je potrebno preveriti stanje zadeve. 
Vlogo lahko oddate še enkrat najkasneje do petka, 8.5.2020.
Ne odrejajte nadurnega dela in ne odpuščajte delavcev, kadar imate 
zaposlene na ČDD.

Višja sila - VS

Delavec, ki je doma zaradi varstva otroka dobi enako nadomestilo kot 
ČDD. 
80% plače, osnova je trimesečno povprečje pred začetkom epidemije. 
To nadomestilo v breme Intervencijskega zakona ne sme biti manjše od 
940,58 eur bruto in ne višje od 1753,84 eur bruto.

Sorazmerni del za deljen delovni čas

Delno upokojen, delno na porodniški, delno sp, delno dela…. Vsi ukrepi 
se preračunajo na sorazmerni delovni čas.

Zaposleni v invalidskih podjetjih in v invalidskih centrih so 
upravičeni do kriznega dodatka. 

Sklad vam bo poslal odločbo na elektronski naslov.

SAMOZAPOSLENI 

So vsi samostojni podjetniki in drugi zasebniki npr. kulturniki, umetniki, 
športniki, novinarji, odvetniki, notarji in zdravniki ter  družbeniki 
enoosebne družbe, podlaga prijave 040, ki nimajo plače in plačujejo le 
prispevke. 

Temeljni dohodek -TD in oprostitev plačila prispevkov za 
samozaposlene

TD 350€/700€/700€, skupaj za 3 mesece znaša 1750€

Upravičenec TD

Zasebnik, ki  opravlja dejavnost od 13.3.2020 in ima poravnane vse 
davčne obveznosti  na dan vložitve vloge ter ocenjuje, da bo imel v 2020 
10% manjše prihodke kot lani. 
Do sorazmernega dela TD so upravičeni samozaposleni, ki delno delajo, 
delno pa imajo drug status.
Izjava za vse 3 mesece je lahko oddana najkasneje do 31.5.2020

TEMELJNI DOHODEK - TD ZA KMETE

Kmetom svetujemo, da še ne oddajajo vloge za TD, ker čakamo 
dodatna pojasnila o dokazovanju prihodkov in ker se SEKTORSKA 
POMOČ- SP in TD izključujeta. Rok za oddajo je 31.5.2020. TD lahko 
uveljavljajo vsi kmečki zavarovanci na kmetiji, sektorsko pomoč pa 
samo nosilci KMG MID-a. Spremljajte informacije vaše kmetijske 
zadruge.

AKONTACIJE DAVKA

Akontacija davka od dobička 10.5. in 10.6. se ne plača. 

KD KATASTERSKI DOHODEK 

Znižajo se davčne osnove in sicer na 50% KD za zemljišča in panji 35% 
na dan 30.6.2020

PREJETIH SREDSTEV DELODAJALEC NE VRAČA, NE GLEDE NA 
PRIHODKE

PIZ prispevkov za zaposlene, ki delajo in prejemajo krizni dodatek, 
delodajalec nikoli ne vrača. 

VRAČILO PREJETIH SREDSTEV, ČE UPAD PRIHODKOV NI VEČJI OD 10%

vračilo prispevkov in davkov od nadomestila plač za zaposlene, ki so na 
ČDD 
vračilo prispevkov in davkov delavcev, ki so doma zaradi višje sile 
(varstvo otrok) 
Samozaposleni: vrne mesečni temeljni dohodek in prispevke brez 
obresti. FURS obvesti, najkasneje do 31.3.2021 in na podlagi odločbe 
sredstva vrne v roku 30 dni brez obresti.
Ne glede na prihodke, družbe, ki izplačajo dobiček ali nagrade 
poslovodstvu, delnice, lastne deleže, vrnejo vsa prejeta sredstva 
skupaj z obrestmi.

NEIZVEDENA POTOVANJA IN VREDNOTNICE

Če potrošniku izdate vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika, se šteje, 
da ste izpolnili svojo obveznost  in ni potrebno vrniti denarja. 
Vrednotnica se lahko vnovči v roku 24 mesecev od izdaje.
Če je potrošnik ne vnovči, lahko v 14 dneh zahteva vračilo vplačanega 
zneska od organizatorja. Za izdano vrednotnico jamči organizator z 
vsem svojim premoženjem.

KAZENSKA DOLOČBA 

Če delavcu ne izplačate  kriznega dodatka
Če odrejate nadure v času, ko so delavci na ČDD 
Če pravočasno ne obvestite ZRSZ, da je delavec pozvan na delo ali mu 
preneha odsotnost iz razloga višje sile 
če ne omogočite nadzora za vse koriščene ukrepe
če ne sporočite FURSU, da NE izpolnjujete pogojev 
(10% upad prihodkov)
GLOBA 1.500 DO 20.000 

UGODNO ZA VLAGATELJA

Postopki pridobivanja pomoči začeti pred uveljavitvijo sprememb se 
dokončajo tako, da je za vlagatelja ugodneje. Ugodneje pomeni, da nima 
za posledico vračilo državne pomoči.

ZADNJI ROK ZA ODDAJO VLOGE, IZJAVE JE 11.5.2020

BOLNIŠKA V BREME DRŽAVE SE KRIJE OD 11.4-31.5.2020 

 

Opomnik:

11.5.2020 dostava dokumentacije
11.5.2020 plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti 
11.5.2020 NE plačate akontacije davka na dobiček (d.o.o.), davka od 
dohodka iz dejavnosti (s.p.)
11.5.2020 poročanje v mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
18.5.-21.5.2020 ePobot
15.5.2020 izplačilo plač 
20.5.2020 plačilo prispevkov za samozaposlene in plačilo dajatev od plač
29.5.2020 plačilo DDV
31.5.2020 rok za oddajo izjave za oprostitev plačila prispevkov in 
uveljavljanje TD

Koristne informacije:

Vavčer za statusno preoblikovanje družb:

https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpo-
ra-pri-produktih/vavcerski-sistemi/vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb

30% oprostitev plačila prispevkov za delavce, ki so dopolnili 60 let:

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomesti-
la/nadom_place/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQ
w93A0NnQ08vZwtTIyDw4wNnMz1C7IdFQFymDFO/

5/2020Doletela nas je velika Priložnost. Priložnost, da se umirimo, bolj učinkovito izrabimo čas in 
naredimo korak naprej. Tehnologija nam omogoča marsikaj. Pogumni in napredni so tisti, 
ki premagajo strah, gredo naprej in se zgodijo stvarem.   



ELEKTRONSKA IZMENJAVA DOKUMENTACIJE

Poslovno dokumentacijo si lahko izmenjamo elektronsko. 
Zainteresiranim pošljem uporabniško ime in geslo z navodili za 
preprosto in brezplačno uporabo. Pošiljate lahko izdane, prejete račune, 
transakcijski račun, obračun potnih stroškov, pogodbe… skratka vse.
Imamo tudi najnaprednejšo obliko brezpapirnega poslovanja. Skenirane 
dokumente pošljete na mail, kjer se robotizirano obdelajo. Program  
prepoznava številke in besede kar olajša naknadno iskanje in omogoča 
elektronski arhiv.  Tudi v tem primeru dostava dokumentov ni več 
potrebna. Preprosto skenirate ali slikate in pošljete. 
Če ste za klasiko, lahko še vedno poslovno dokumentacijo odlagate v 
poštni nabiralnik, v škatlo pred vhodom ali pošljete po pošti. Ni potrebno 
pošiljati priporočeno.
Osebni prevzem dokumentacije na vašem sedežu podjetja bo 
predvidoma spet septembra. Gre za vašo varnost, ker v enem dnevu 
obiščem veliko naročnikov. Na vašo željo seveda z veseljem pridem.

DDV kontrole

FURS navzkrižno kontrolira nabave v EU in preverja ali je bila narejena 
samoobdavčitev v Sloveniji.
Preverite, če ste dostavili vso dokumentacijo vključno z nabavo v EU.

OBRAČUN PLAČ brez popusta

Obračuni plač s kriznimi dodatki, oprostitvami prispevkov, nadomestili 
zaradi čakanja na delo in višje sile za čas epidemije COVID 19 so zelo 
zapleteni . Izpišemo 4x več obrazcev in porabimo mnogo več časa za 
obrazložitve in obdelavo. Odločili smo se, da pri takem obračunu plač ne 
bo popusta.

NEURADNO SKRAJŠANO BESEDILO UKREPOV ZA BLAŽITEV POSLEDIC 
COVID-1

KDO je upravičen?
Vsi delodajalci in samozaposleni, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v 

letu 2020 upadli za več kot 10% v primerjavi z letom 2019.  
Če ste še v dilemi, predlagam, da oddamo obrazec za pomoč vlade. Tudi 
če ne izpolnite 10% upada prihodkov, boste prejeta sredstva vrnili v roku 
30 dni in lahko smatrate to pomoč kot brezobrestni kredit. V primeru, da 
bi ob koncu leta ugotovili, da ste izpolnjevali pogoje, vi pa se niste 
odločili za pomoč, bo rok zamujen. Predvidevam, da bo vpliv epidemije 
na gospodarstvo dolgoročen in ta pomoč dobrodošla. 

ZAPOSLENI

Čakanje na delo doma - ČDD

V 8 dneh javite na ZRSZ kateri delavci in od kdaj so na čakanju. Javljate 
tudi vsako spremembo.
Na dan oddaje vloge za povračilo prispevkov in davka od nadomestila 
plač morate imeti plačane vse davčne obveznosti in oddane vse REK 
obrazce. 
Delavca lahko pozovete nazaj na delo do 7 poljubnih delovnih dni. (ni 
več zaporednih 7 dni).
Delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače in dohodnino za 
zaposlene. Prispevki so le obračunani  in se ne plačajo.
Če še niste prejeli sklepa ZRSZ je potrebno preveriti stanje zadeve. 
Vlogo lahko oddate še enkrat najkasneje do petka, 8.5.2020.
Ne odrejajte nadurnega dela in ne odpuščajte delavcev, kadar imate 
zaposlene na ČDD.

Višja sila - VS

Delavec, ki je doma zaradi varstva otroka dobi enako nadomestilo kot 
ČDD. 
80% plače, osnova je trimesečno povprečje pred začetkom epidemije. 
To nadomestilo v breme Intervencijskega zakona ne sme biti manjše od 
940,58 eur bruto in ne višje od 1753,84 eur bruto.

Sorazmerni del za deljen delovni čas

Delno upokojen, delno na porodniški, delno sp, delno dela…. Vsi ukrepi 
se preračunajo na sorazmerni delovni čas.

Zaposleni v invalidskih podjetjih in v invalidskih centrih so 
upravičeni do kriznega dodatka. 

Sklad vam bo poslal odločbo na elektronski naslov.

SAMOZAPOSLENI 

So vsi samostojni podjetniki in drugi zasebniki npr. kulturniki, umetniki, 
športniki, novinarji, odvetniki, notarji in zdravniki ter  družbeniki 
enoosebne družbe, podlaga prijave 040, ki nimajo plače in plačujejo le 
prispevke. 

Temeljni dohodek -TD in oprostitev plačila prispevkov za 
samozaposlene

TD 350€/700€/700€, skupaj za 3 mesece znaša 1750€

Upravičenec TD

Zasebnik, ki  opravlja dejavnost od 13.3.2020 in ima poravnane vse 
davčne obveznosti  na dan vložitve vloge ter ocenjuje, da bo imel v 2020 
10% manjše prihodke kot lani. 
Do sorazmernega dela TD so upravičeni samozaposleni, ki delno delajo, 
delno pa imajo drug status.
Izjava za vse 3 mesece je lahko oddana najkasneje do 31.5.2020

TEMELJNI DOHODEK - TD ZA KMETE

Kmetom svetujemo, da še ne oddajajo vloge za TD, ker čakamo 
dodatna pojasnila o dokazovanju prihodkov in ker se SEKTORSKA 
POMOČ- SP in TD izključujeta. Rok za oddajo je 31.5.2020. TD lahko 
uveljavljajo vsi kmečki zavarovanci na kmetiji, sektorsko pomoč pa 
samo nosilci KMG MID-a. Spremljajte informacije vaše kmetijske 
zadruge.

AKONTACIJE DAVKA

Akontacija davka od dobička 10.5. in 10.6. se ne plača. 

KD KATASTERSKI DOHODEK 

Znižajo se davčne osnove in sicer na 50% KD za zemljišča in panji 35% 
na dan 30.6.2020

PREJETIH SREDSTEV DELODAJALEC NE VRAČA, NE GLEDE NA 
PRIHODKE

PIZ prispevkov za zaposlene, ki delajo in prejemajo krizni dodatek, 
delodajalec nikoli ne vrača. 

VRAČILO PREJETIH SREDSTEV, ČE UPAD PRIHODKOV NI VEČJI OD 10%

vračilo prispevkov in davkov od nadomestila plač za zaposlene, ki so na 
ČDD 
vračilo prispevkov in davkov delavcev, ki so doma zaradi višje sile 
(varstvo otrok) 
Samozaposleni: vrne mesečni temeljni dohodek in prispevke brez 
obresti. FURS obvesti, najkasneje do 31.3.2021 in na podlagi odločbe 
sredstva vrne v roku 30 dni brez obresti.
Ne glede na prihodke, družbe, ki izplačajo dobiček ali nagrade 
poslovodstvu, delnice, lastne deleže, vrnejo vsa prejeta sredstva 
skupaj z obrestmi.

NEIZVEDENA POTOVANJA IN VREDNOTNICE

Če potrošniku izdate vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika, se šteje, 
da ste izpolnili svojo obveznost  in ni potrebno vrniti denarja. 
Vrednotnica se lahko vnovči v roku 24 mesecev od izdaje.
Če je potrošnik ne vnovči, lahko v 14 dneh zahteva vračilo vplačanega 
zneska od organizatorja. Za izdano vrednotnico jamči organizator z 
vsem svojim premoženjem.

KAZENSKA DOLOČBA 

Če delavcu ne izplačate  kriznega dodatka
Če odrejate nadure v času, ko so delavci na ČDD 
Če pravočasno ne obvestite ZRSZ, da je delavec pozvan na delo ali mu 
preneha odsotnost iz razloga višje sile 
če ne omogočite nadzora za vse koriščene ukrepe
če ne sporočite FURSU, da NE izpolnjujete pogojev 
(10% upad prihodkov)
GLOBA 1.500 DO 20.000 

UGODNO ZA VLAGATELJA

Postopki pridobivanja pomoči začeti pred uveljavitvijo sprememb se 
dokončajo tako, da je za vlagatelja ugodneje. Ugodneje pomeni, da nima 
za posledico vračilo državne pomoči.

ZADNJI ROK ZA ODDAJO VLOGE, IZJAVE JE 11.5.2020

BOLNIŠKA V BREME DRŽAVE SE KRIJE OD 11.4-31.5.2020 
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Kako samostojni podjetnik 
-

Opomnik:

11.5.2020 dostava dokumentacije
11.5.2020 plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti 
11.5.2020 NE plačate akontacije davka na dobiček (d.o.o.), davka od 
dohodka iz dejavnosti (s.p.)
11.5.2020 poročanje v mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
18.5.-21.5.2020 ePobot
15.5.2020 izplačilo plač 
20.5.2020 plačilo prispevkov za samozaposlene in plačilo dajatev od plač
29.5.2020 plačilo DDV
31.5.2020 rok za oddajo izjave za oprostitev plačila prispevkov in 
uveljavljanje TD

Koristne informacije:

Vavčer za statusno preoblikovanje družb:

https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpo-
ra-pri-produktih/vavcerski-sistemi/vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb

30% oprostitev plačila prispevkov za delavce, ki so dopolnili 60 let:

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomesti-
la/nadom_place/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQ
w93A0NnQ08vZwtTIyDw4wNnMz1C7IdFQFymDFO/



ELEKTRONSKA IZMENJAVA DOKUMENTACIJE

Poslovno dokumentacijo si lahko izmenjamo elektronsko. 
Zainteresiranim pošljem uporabniško ime in geslo z navodili za 
preprosto in brezplačno uporabo. Pošiljate lahko izdane, prejete račune, 
transakcijski račun, obračun potnih stroškov, pogodbe… skratka vse.
Imamo tudi najnaprednejšo obliko brezpapirnega poslovanja. Skenirane 
dokumente pošljete na mail, kjer se robotizirano obdelajo. Program  
prepoznava številke in besede kar olajša naknadno iskanje in omogoča 
elektronski arhiv.  Tudi v tem primeru dostava dokumentov ni več 
potrebna. Preprosto skenirate ali slikate in pošljete. 
Če ste za klasiko, lahko še vedno poslovno dokumentacijo odlagate v 
poštni nabiralnik, v škatlo pred vhodom ali pošljete po pošti. Ni potrebno 
pošiljati priporočeno.
Osebni prevzem dokumentacije na vašem sedežu podjetja bo 
predvidoma spet septembra. Gre za vašo varnost, ker v enem dnevu 
obiščem veliko naročnikov. Na vašo željo seveda z veseljem pridem.

DDV kontrole

FURS navzkrižno kontrolira nabave v EU in preverja ali je bila narejena 
samoobdavčitev v Sloveniji.
Preverite, če ste dostavili vso dokumentacijo vključno z nabavo v EU.

OBRAČUN PLAČ brez popusta

Obračuni plač s kriznimi dodatki, oprostitvami prispevkov, nadomestili 
zaradi čakanja na delo in višje sile za čas epidemije COVID 19 so zelo 
zapleteni . Izpišemo 4x več obrazcev in porabimo mnogo več časa za 
obrazložitve in obdelavo. Odločili smo se, da pri takem obračunu plač ne 
bo popusta.

NEURADNO SKRAJŠANO BESEDILO UKREPOV ZA BLAŽITEV POSLEDIC 
COVID-1

KDO je upravičen?
Vsi delodajalci in samozaposleni, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v 

letu 2020 upadli za več kot 10% v primerjavi z letom 2019.  
Če ste še v dilemi, predlagam, da oddamo obrazec za pomoč vlade. Tudi 
če ne izpolnite 10% upada prihodkov, boste prejeta sredstva vrnili v roku 
30 dni in lahko smatrate to pomoč kot brezobrestni kredit. V primeru, da 
bi ob koncu leta ugotovili, da ste izpolnjevali pogoje, vi pa se niste 
odločili za pomoč, bo rok zamujen. Predvidevam, da bo vpliv epidemije 
na gospodarstvo dolgoročen in ta pomoč dobrodošla. 

ZAPOSLENI

Čakanje na delo doma - ČDD

V 8 dneh javite na ZRSZ kateri delavci in od kdaj so na čakanju. Javljate 
tudi vsako spremembo.
Na dan oddaje vloge za povračilo prispevkov in davka od nadomestila 
plač morate imeti plačane vse davčne obveznosti in oddane vse REK 
obrazce. 
Delavca lahko pozovete nazaj na delo do 7 poljubnih delovnih dni. (ni 
več zaporednih 7 dni).
Delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače in dohodnino za 
zaposlene. Prispevki so le obračunani  in se ne plačajo.
Če še niste prejeli sklepa ZRSZ je potrebno preveriti stanje zadeve. 
Vlogo lahko oddate še enkrat najkasneje do petka, 8.5.2020.
Ne odrejajte nadurnega dela in ne odpuščajte delavcev, kadar imate 
zaposlene na ČDD.

Višja sila - VS

Delavec, ki je doma zaradi varstva otroka dobi enako nadomestilo kot 
ČDD. 
80% plače, osnova je trimesečno povprečje pred začetkom epidemije. 
To nadomestilo v breme Intervencijskega zakona ne sme biti manjše od 
940,58 eur bruto in ne višje od 1753,84 eur bruto.

Sorazmerni del za deljen delovni čas

Delno upokojen, delno na porodniški, delno sp, delno dela…. Vsi ukrepi 
se preračunajo na sorazmerni delovni čas.

Zaposleni v invalidskih podjetjih in v invalidskih centrih so 
upravičeni do kriznega dodatka. 

Sklad vam bo poslal odločbo na elektronski naslov.

SAMOZAPOSLENI 

So vsi samostojni podjetniki in drugi zasebniki npr. kulturniki, umetniki, 
športniki, novinarji, odvetniki, notarji in zdravniki ter  družbeniki 
enoosebne družbe, podlaga prijave 040, ki nimajo plače in plačujejo le 
prispevke. 

Temeljni dohodek -TD in oprostitev plačila prispevkov za 
samozaposlene

TD 350€/700€/700€, skupaj za 3 mesece znaša 1750€

Upravičenec TD

Zasebnik, ki  opravlja dejavnost od 13.3.2020 in ima poravnane vse 
davčne obveznosti  na dan vložitve vloge ter ocenjuje, da bo imel v 2020 
10% manjše prihodke kot lani. 
Do sorazmernega dela TD so upravičeni samozaposleni, ki delno delajo, 
delno pa imajo drug status.
Izjava za vse 3 mesece je lahko oddana najkasneje do 31.5.2020

TEMELJNI DOHODEK - TD ZA KMETE

Kmetom svetujemo, da še ne oddajajo vloge za TD, ker čakamo 
dodatna pojasnila o dokazovanju prihodkov in ker se SEKTORSKA 
POMOČ- SP in TD izključujeta. Rok za oddajo je 31.5.2020. TD lahko 
uveljavljajo vsi kmečki zavarovanci na kmetiji, sektorsko pomoč pa 
samo nosilci KMG MID-a. Spremljajte informacije vaše kmetijske 
zadruge.

AKONTACIJE DAVKA

Akontacija davka od dobička 10.5. in 10.6. se ne plača. 

KD KATASTERSKI DOHODEK 

Znižajo se davčne osnove in sicer na 50% KD za zemljišča in panji 35% 
na dan 30.6.2020

PREJETIH SREDSTEV DELODAJALEC NE VRAČA, NE GLEDE NA 
PRIHODKE

PIZ prispevkov za zaposlene, ki delajo in prejemajo krizni dodatek, 
delodajalec nikoli ne vrača. 

VRAČILO PREJETIH SREDSTEV, ČE UPAD PRIHODKOV NI VEČJI OD 10%

vračilo prispevkov in davkov od nadomestila plač za zaposlene, ki so na 
ČDD 
vračilo prispevkov in davkov delavcev, ki so doma zaradi višje sile 
(varstvo otrok) 
Samozaposleni: vrne mesečni temeljni dohodek in prispevke brez 
obresti. FURS obvesti, najkasneje do 31.3.2021 in na podlagi odločbe 
sredstva vrne v roku 30 dni brez obresti.
Ne glede na prihodke, družbe, ki izplačajo dobiček ali nagrade 
poslovodstvu, delnice, lastne deleže, vrnejo vsa prejeta sredstva 
skupaj z obrestmi.

NEIZVEDENA POTOVANJA IN VREDNOTNICE

Če potrošniku izdate vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika, se šteje, 
da ste izpolnili svojo obveznost  in ni potrebno vrniti denarja. 
Vrednotnica se lahko vnovči v roku 24 mesecev od izdaje.
Če je potrošnik ne vnovči, lahko v 14 dneh zahteva vračilo vplačanega 
zneska od organizatorja. Za izdano vrednotnico jamči organizator z 
vsem svojim premoženjem.

KAZENSKA DOLOČBA 

Če delavcu ne izplačate  kriznega dodatka
Če odrejate nadure v času, ko so delavci na ČDD 
Če pravočasno ne obvestite ZRSZ, da je delavec pozvan na delo ali mu 
preneha odsotnost iz razloga višje sile 
če ne omogočite nadzora za vse koriščene ukrepe
če ne sporočite FURSU, da NE izpolnjujete pogojev 
(10% upad prihodkov)
GLOBA 1.500 DO 20.000 

UGODNO ZA VLAGATELJA

Postopki pridobivanja pomoči začeti pred uveljavitvijo sprememb se 
dokončajo tako, da je za vlagatelja ugodneje. Ugodneje pomeni, da nima 
za posledico vračilo državne pomoči.

ZADNJI ROK ZA ODDAJO VLOGE, IZJAVE JE 11.5.2020

BOLNIŠKA V BREME DRŽAVE SE KRIJE OD 11.4-31.5.2020 
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Podpis bilanc in prevzem arhiva v e3plus
-

 23. 3. 2020 in v 
26. 3. 2020. 

https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/157F119

-
https://moj.zzzs.si -

-

-

-
pet dni

-
-

-

Kako samostojni podjetnik 
-

Opomnik:

11.5.2020 dostava dokumentacije
11.5.2020 plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti 
11.5.2020 NE plačate akontacije davka na dobiček (d.o.o.), davka od 
dohodka iz dejavnosti (s.p.)
11.5.2020 poročanje v mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
18.5.-21.5.2020 ePobot
15.5.2020 izplačilo plač 
20.5.2020 plačilo prispevkov za samozaposlene in plačilo dajatev od plač
29.5.2020 plačilo DDV
31.5.2020 rok za oddajo izjave za oprostitev plačila prispevkov in 
uveljavljanje TD

Koristne informacije:

Vavčer za statusno preoblikovanje družb:

https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpo-
ra-pri-produktih/vavcerski-sistemi/vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb

30% oprostitev plačila prispevkov za delavce, ki so dopolnili 60 let:

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomesti-
la/nadom_place/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQ
w93A0NnQ08vZwtTIyDw4wNnMz1C7IdFQFymDFO/



ELEKTRONSKA IZMENJAVA DOKUMENTACIJE

Poslovno dokumentacijo si lahko izmenjamo elektronsko. 
Zainteresiranim pošljem uporabniško ime in geslo z navodili za 
preprosto in brezplačno uporabo. Pošiljate lahko izdane, prejete račune, 
transakcijski račun, obračun potnih stroškov, pogodbe… skratka vse.
Imamo tudi najnaprednejšo obliko brezpapirnega poslovanja. Skenirane 
dokumente pošljete na mail, kjer se robotizirano obdelajo. Program  
prepoznava številke in besede kar olajša naknadno iskanje in omogoča 
elektronski arhiv.  Tudi v tem primeru dostava dokumentov ni več 
potrebna. Preprosto skenirate ali slikate in pošljete. 
Če ste za klasiko, lahko še vedno poslovno dokumentacijo odlagate v 
poštni nabiralnik, v škatlo pred vhodom ali pošljete po pošti. Ni potrebno 
pošiljati priporočeno.
Osebni prevzem dokumentacije na vašem sedežu podjetja bo 
predvidoma spet septembra. Gre za vašo varnost, ker v enem dnevu 
obiščem veliko naročnikov. Na vašo željo seveda z veseljem pridem.

DDV kontrole

FURS navzkrižno kontrolira nabave v EU in preverja ali je bila narejena 
samoobdavčitev v Sloveniji.
Preverite, če ste dostavili vso dokumentacijo vključno z nabavo v EU.

OBRAČUN PLAČ brez popusta

Obračuni plač s kriznimi dodatki, oprostitvami prispevkov, nadomestili 
zaradi čakanja na delo in višje sile za čas epidemije COVID 19 so zelo 
zapleteni . Izpišemo 4x več obrazcev in porabimo mnogo več časa za 
obrazložitve in obdelavo. Odločili smo se, da pri takem obračunu plač ne 
bo popusta.

NEURADNO SKRAJŠANO BESEDILO UKREPOV ZA BLAŽITEV POSLEDIC 
COVID-1

KDO je upravičen?
Vsi delodajalci in samozaposleni, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v 

letu 2020 upadli za več kot 10% v primerjavi z letom 2019.  
Če ste še v dilemi, predlagam, da oddamo obrazec za pomoč vlade. Tudi 
če ne izpolnite 10% upada prihodkov, boste prejeta sredstva vrnili v roku 
30 dni in lahko smatrate to pomoč kot brezobrestni kredit. V primeru, da 
bi ob koncu leta ugotovili, da ste izpolnjevali pogoje, vi pa se niste 
odločili za pomoč, bo rok zamujen. Predvidevam, da bo vpliv epidemije 
na gospodarstvo dolgoročen in ta pomoč dobrodošla. 

ZAPOSLENI

Čakanje na delo doma - ČDD

V 8 dneh javite na ZRSZ kateri delavci in od kdaj so na čakanju. Javljate 
tudi vsako spremembo.
Na dan oddaje vloge za povračilo prispevkov in davka od nadomestila 
plač morate imeti plačane vse davčne obveznosti in oddane vse REK 
obrazce. 
Delavca lahko pozovete nazaj na delo do 7 poljubnih delovnih dni. (ni 
več zaporednih 7 dni).
Delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače in dohodnino za 
zaposlene. Prispevki so le obračunani  in se ne plačajo.
Če še niste prejeli sklepa ZRSZ je potrebno preveriti stanje zadeve. 
Vlogo lahko oddate še enkrat najkasneje do petka, 8.5.2020.
Ne odrejajte nadurnega dela in ne odpuščajte delavcev, kadar imate 
zaposlene na ČDD.

Višja sila - VS

Delavec, ki je doma zaradi varstva otroka dobi enako nadomestilo kot 
ČDD. 
80% plače, osnova je trimesečno povprečje pred začetkom epidemije. 
To nadomestilo v breme Intervencijskega zakona ne sme biti manjše od 
940,58 eur bruto in ne višje od 1753,84 eur bruto.

Sorazmerni del za deljen delovni čas

Delno upokojen, delno na porodniški, delno sp, delno dela…. Vsi ukrepi 
se preračunajo na sorazmerni delovni čas.

Zaposleni v invalidskih podjetjih in v invalidskih centrih so 
upravičeni do kriznega dodatka. 

Sklad vam bo poslal odločbo na elektronski naslov.

SAMOZAPOSLENI 

So vsi samostojni podjetniki in drugi zasebniki npr. kulturniki, umetniki, 
športniki, novinarji, odvetniki, notarji in zdravniki ter  družbeniki 
enoosebne družbe, podlaga prijave 040, ki nimajo plače in plačujejo le 
prispevke. 

Temeljni dohodek -TD in oprostitev plačila prispevkov za 
samozaposlene

TD 350€/700€/700€, skupaj za 3 mesece znaša 1750€

Upravičenec TD

Zasebnik, ki  opravlja dejavnost od 13.3.2020 in ima poravnane vse 
davčne obveznosti  na dan vložitve vloge ter ocenjuje, da bo imel v 2020 
10% manjše prihodke kot lani. 
Do sorazmernega dela TD so upravičeni samozaposleni, ki delno delajo, 
delno pa imajo drug status.
Izjava za vse 3 mesece je lahko oddana najkasneje do 31.5.2020

TEMELJNI DOHODEK - TD ZA KMETE

Kmetom svetujemo, da še ne oddajajo vloge za TD, ker čakamo 
dodatna pojasnila o dokazovanju prihodkov in ker se SEKTORSKA 
POMOČ- SP in TD izključujeta. Rok za oddajo je 31.5.2020. TD lahko 
uveljavljajo vsi kmečki zavarovanci na kmetiji, sektorsko pomoč pa 
samo nosilci KMG MID-a. Spremljajte informacije vaše kmetijske 
zadruge.

AKONTACIJE DAVKA

Akontacija davka od dobička 10.5. in 10.6. se ne plača. 

KD KATASTERSKI DOHODEK 

Znižajo se davčne osnove in sicer na 50% KD za zemljišča in panji 35% 
na dan 30.6.2020

PREJETIH SREDSTEV DELODAJALEC NE VRAČA, NE GLEDE NA 
PRIHODKE

PIZ prispevkov za zaposlene, ki delajo in prejemajo krizni dodatek, 
delodajalec nikoli ne vrača. 

VRAČILO PREJETIH SREDSTEV, ČE UPAD PRIHODKOV NI VEČJI OD 10%

vračilo prispevkov in davkov od nadomestila plač za zaposlene, ki so na 
ČDD 
vračilo prispevkov in davkov delavcev, ki so doma zaradi višje sile 
(varstvo otrok) 
Samozaposleni: vrne mesečni temeljni dohodek in prispevke brez 
obresti. FURS obvesti, najkasneje do 31.3.2021 in na podlagi odločbe 
sredstva vrne v roku 30 dni brez obresti.
Ne glede na prihodke, družbe, ki izplačajo dobiček ali nagrade 
poslovodstvu, delnice, lastne deleže, vrnejo vsa prejeta sredstva 
skupaj z obrestmi.

NEIZVEDENA POTOVANJA IN VREDNOTNICE

Če potrošniku izdate vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika, se šteje, 
da ste izpolnili svojo obveznost  in ni potrebno vrniti denarja. 
Vrednotnica se lahko vnovči v roku 24 mesecev od izdaje.
Če je potrošnik ne vnovči, lahko v 14 dneh zahteva vračilo vplačanega 
zneska od organizatorja. Za izdano vrednotnico jamči organizator z 
vsem svojim premoženjem.

KAZENSKA DOLOČBA 

Če delavcu ne izplačate  kriznega dodatka
Če odrejate nadure v času, ko so delavci na ČDD 
Če pravočasno ne obvestite ZRSZ, da je delavec pozvan na delo ali mu 
preneha odsotnost iz razloga višje sile 
če ne omogočite nadzora za vse koriščene ukrepe
če ne sporočite FURSU, da NE izpolnjujete pogojev 
(10% upad prihodkov)
GLOBA 1.500 DO 20.000 

UGODNO ZA VLAGATELJA

Postopki pridobivanja pomoči začeti pred uveljavitvijo sprememb se 
dokončajo tako, da je za vlagatelja ugodneje. Ugodneje pomeni, da nima 
za posledico vračilo državne pomoči.

ZADNJI ROK ZA ODDAJO VLOGE, IZJAVE JE 11.5.2020

BOLNIŠKA V BREME DRŽAVE SE KRIJE OD 11.4-31.5.2020 

 

Opomnik:

11.5.2020 dostava dokumentacije
11.5.2020 plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti 
11.5.2020 NE plačate akontacije davka na dobiček (d.o.o.), davka od 
dohodka iz dejavnosti (s.p.)
11.5.2020 poročanje v mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
18.5.-21.5.2020 ePobot
15.5.2020 izplačilo plač 
20.5.2020 plačilo prispevkov za samozaposlene in plačilo dajatev od plač
29.5.2020 plačilo DDV
31.5.2020 rok za oddajo izjave za oprostitev plačila prispevkov in 
uveljavljanje TD

Koristne informacije:

Vavčer za statusno preoblikovanje družb:

https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpo-
ra-pri-produktih/vavcerski-sistemi/vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb

30% oprostitev plačila prispevkov za delavce, ki so dopolnili 60 let:

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomesti-
la/nadom_place/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQ
w93A0NnQ08vZwtTIyDw4wNnMz1C7IdFQFymDFO/
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-
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-
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-

-

-
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-
-

-

Kako samostojni podjetnik 
-



Davek od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti: 

Elektronsko poslovanje

Preverjajo 
V okviru skupne kmetijske politike

Opomnik
10. 3.  
10. 3.
10. 3.
12.–19. 3
16. 3. 
20. 3. 
31. 3. 
31. 3. 
31. 3. 

ERIKA KOSTANJŠEK, vodja računovodskega servisa 

M 041 762 650 | E erika@e3plus.si | S www.e3plus.si

!

ELEKTRONSKA IZMENJAVA DOKUMENTACIJE

Poslovno dokumentacijo si lahko izmenjamo elektronsko. 
Zainteresiranim pošljem uporabniško ime in geslo z navodili za 
preprosto in brezplačno uporabo. Pošiljate lahko izdane, prejete račune, 
transakcijski račun, obračun potnih stroškov, pogodbe… skratka vse.
Imamo tudi najnaprednejšo obliko brezpapirnega poslovanja. Skenirane 
dokumente pošljete na mail, kjer se robotizirano obdelajo. Program  
prepoznava številke in besede kar olajša naknadno iskanje in omogoča 
elektronski arhiv.  Tudi v tem primeru dostava dokumentov ni več 
potrebna. Preprosto skenirate ali slikate in pošljete. 
Če ste za klasiko, lahko še vedno poslovno dokumentacijo odlagate v 
poštni nabiralnik, v škatlo pred vhodom ali pošljete po pošti. Ni potrebno 
pošiljati priporočeno.
Osebni prevzem dokumentacije na vašem sedežu podjetja bo 
predvidoma spet septembra. Gre za vašo varnost, ker v enem dnevu 
obiščem veliko naročnikov. Na vašo željo seveda z veseljem pridem.

DDV kontrole

FURS navzkrižno kontrolira nabave v EU in preverja ali je bila narejena 
samoobdavčitev v Sloveniji.
Preverite, če ste dostavili vso dokumentacijo vključno z nabavo v EU.

OBRAČUN PLAČ brez popusta

Obračuni plač s kriznimi dodatki, oprostitvami prispevkov, nadomestili 
zaradi čakanja na delo in višje sile za čas epidemije COVID 19 so zelo 
zapleteni . Izpišemo 4x več obrazcev in porabimo mnogo več časa za 
obrazložitve in obdelavo. Odločili smo se, da pri takem obračunu plač ne 
bo popusta.

NEURADNO SKRAJŠANO BESEDILO UKREPOV ZA BLAŽITEV POSLEDIC 
COVID-1

KDO je upravičen?
Vsi delodajalci in samozaposleni, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v 

letu 2020 upadli za več kot 10% v primerjavi z letom 2019.  
Če ste še v dilemi, predlagam, da oddamo obrazec za pomoč vlade. Tudi 
če ne izpolnite 10% upada prihodkov, boste prejeta sredstva vrnili v roku 
30 dni in lahko smatrate to pomoč kot brezobrestni kredit. V primeru, da 
bi ob koncu leta ugotovili, da ste izpolnjevali pogoje, vi pa se niste 
odločili za pomoč, bo rok zamujen. Predvidevam, da bo vpliv epidemije 
na gospodarstvo dolgoročen in ta pomoč dobrodošla. 

ZAPOSLENI

Čakanje na delo doma - ČDD

V 8 dneh javite na ZRSZ kateri delavci in od kdaj so na čakanju. Javljate 
tudi vsako spremembo.
Na dan oddaje vloge za povračilo prispevkov in davka od nadomestila 
plač morate imeti plačane vse davčne obveznosti in oddane vse REK 
obrazce. 
Delavca lahko pozovete nazaj na delo do 7 poljubnih delovnih dni. (ni 
več zaporednih 7 dni).
Delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače in dohodnino za 
zaposlene. Prispevki so le obračunani  in se ne plačajo.
Če še niste prejeli sklepa ZRSZ je potrebno preveriti stanje zadeve. 
Vlogo lahko oddate še enkrat najkasneje do petka, 8.5.2020.
Ne odrejajte nadurnega dela in ne odpuščajte delavcev, kadar imate 
zaposlene na ČDD.

Višja sila - VS

Delavec, ki je doma zaradi varstva otroka dobi enako nadomestilo kot 
ČDD. 
80% plače, osnova je trimesečno povprečje pred začetkom epidemije. 
To nadomestilo v breme Intervencijskega zakona ne sme biti manjše od 
940,58 eur bruto in ne višje od 1753,84 eur bruto.

Sorazmerni del za deljen delovni čas

Delno upokojen, delno na porodniški, delno sp, delno dela…. Vsi ukrepi 
se preračunajo na sorazmerni delovni čas.

Zaposleni v invalidskih podjetjih in v invalidskih centrih so 
upravičeni do kriznega dodatka. 

Sklad vam bo poslal odločbo na elektronski naslov.

SAMOZAPOSLENI 

So vsi samostojni podjetniki in drugi zasebniki npr. kulturniki, umetniki, 
športniki, novinarji, odvetniki, notarji in zdravniki ter  družbeniki 
enoosebne družbe, podlaga prijave 040, ki nimajo plače in plačujejo le 
prispevke. 

Temeljni dohodek -TD in oprostitev plačila prispevkov za 
samozaposlene

TD 350€/700€/700€, skupaj za 3 mesece znaša 1750€

Upravičenec TD

Zasebnik, ki  opravlja dejavnost od 13.3.2020 in ima poravnane vse 
davčne obveznosti  na dan vložitve vloge ter ocenjuje, da bo imel v 2020 
10% manjše prihodke kot lani. 
Do sorazmernega dela TD so upravičeni samozaposleni, ki delno delajo, 
delno pa imajo drug status.
Izjava za vse 3 mesece je lahko oddana najkasneje do 31.5.2020

TEMELJNI DOHODEK - TD ZA KMETE

Kmetom svetujemo, da še ne oddajajo vloge za TD, ker čakamo 
dodatna pojasnila o dokazovanju prihodkov in ker se SEKTORSKA 
POMOČ- SP in TD izključujeta. Rok za oddajo je 31.5.2020. TD lahko 
uveljavljajo vsi kmečki zavarovanci na kmetiji, sektorsko pomoč pa 
samo nosilci KMG MID-a. Spremljajte informacije vaše kmetijske 
zadruge.

AKONTACIJE DAVKA

Akontacija davka od dobička 10.5. in 10.6. se ne plača. 

KD KATASTERSKI DOHODEK 

Znižajo se davčne osnove in sicer na 50% KD za zemljišča in panji 35% 
na dan 30.6.2020

PREJETIH SREDSTEV DELODAJALEC NE VRAČA, NE GLEDE NA 
PRIHODKE

PIZ prispevkov za zaposlene, ki delajo in prejemajo krizni dodatek, 
delodajalec nikoli ne vrača. 

VRAČILO PREJETIH SREDSTEV, ČE UPAD PRIHODKOV NI VEČJI OD 10%

vračilo prispevkov in davkov od nadomestila plač za zaposlene, ki so na 
ČDD 
vračilo prispevkov in davkov delavcev, ki so doma zaradi višje sile 
(varstvo otrok) 
Samozaposleni: vrne mesečni temeljni dohodek in prispevke brez 
obresti. FURS obvesti, najkasneje do 31.3.2021 in na podlagi odločbe 
sredstva vrne v roku 30 dni brez obresti.
Ne glede na prihodke, družbe, ki izplačajo dobiček ali nagrade 
poslovodstvu, delnice, lastne deleže, vrnejo vsa prejeta sredstva 
skupaj z obrestmi.

NEIZVEDENA POTOVANJA IN VREDNOTNICE

Če potrošniku izdate vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika, se šteje, 
da ste izpolnili svojo obveznost  in ni potrebno vrniti denarja. 
Vrednotnica se lahko vnovči v roku 24 mesecev od izdaje.
Če je potrošnik ne vnovči, lahko v 14 dneh zahteva vračilo vplačanega 
zneska od organizatorja. Za izdano vrednotnico jamči organizator z 
vsem svojim premoženjem.

KAZENSKA DOLOČBA 

Če delavcu ne izplačate  kriznega dodatka
Če odrejate nadure v času, ko so delavci na ČDD 
Če pravočasno ne obvestite ZRSZ, da je delavec pozvan na delo ali mu 
preneha odsotnost iz razloga višje sile 
če ne omogočite nadzora za vse koriščene ukrepe
če ne sporočite FURSU, da NE izpolnjujete pogojev 
(10% upad prihodkov)
GLOBA 1.500 DO 20.000 

UGODNO ZA VLAGATELJA

Postopki pridobivanja pomoči začeti pred uveljavitvijo sprememb se 
dokončajo tako, da je za vlagatelja ugodneje. Ugodneje pomeni, da nima 
za posledico vračilo državne pomoči.

ZADNJI ROK ZA ODDAJO VLOGE, IZJAVE JE 11.5.2020

BOLNIŠKA V BREME DRŽAVE SE KRIJE OD 11.4-31.5.2020 

 

Opomnik:

11.5.2020 dostava dokumentacije
11.5.2020 plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti 
11.5.2020 NE plačate akontacije davka na dobiček (d.o.o.), davka od 
dohodka iz dejavnosti (s.p.)
11.5.2020 poročanje v mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
18.5.-21.5.2020 ePobot
15.5.2020 izplačilo plač 
20.5.2020 plačilo prispevkov za samozaposlene in plačilo dajatev od plač
29.5.2020 plačilo DDV
31.5.2020 rok za oddajo izjave za oprostitev plačila prispevkov in 
uveljavljanje TD

Koristne informacije:

Vavčer za statusno preoblikovanje družb:

https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpo-
ra-pri-produktih/vavcerski-sistemi/vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb

30% oprostitev plačila prispevkov za delavce, ki so dopolnili 60 let:

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomesti-
la/nadom_place/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQ
w93A0NnQ08vZwtTIyDw4wNnMz1C7IdFQFymDFO/

Davek od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti: 

Elektronsko poslovanje

Preverjajo 
V okviru skupne kmetijske politike

Opomnik
10. 3.  
10. 3.
10. 3.
12.–19. 3
16. 3. 
20. 3. 
31. 3. 
31. 3. 
31. 3. 
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Davek od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti: 

Elektronsko poslovanje

Preverjajo 
V okviru skupne kmetijske politike

Opomnik
10. 3.  
10. 3.
10. 3.
12.–19. 3
16. 3. 
20. 3. 
31. 3. 
31. 3. 
31. 3. 
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