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Prošnja za državno pomoč (1)

V času korona krize, so organizacije in 
samostojni podjetniki prosili in dobili državno 
pomoč v obliki odpisa ali odloga plačil 
prispevkov in davčnih obveznosti. 

Prav tako so zaposleni upravičeni do mesečnega 
kriznega dodatka in samostojni podjetniki do 
mesečnega temeljnega dohodka. 
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Prošnja za državno pomoč (2)

Organizacije, ki bodo prejeta sredstva, ki 
predstavljajo državno pomoč po SRS 11.35,  jo bodo 
pripoznale med poslovnimi prihodki. 

Ukrepi so vezani na pogoje, ki jih mora organizacija 
izpolniti, da ji prejete državne pomoči ne bo treba 
vrniti. 

Ob prejemu denarnih sredstev, ki gredo za državno 
pomoč, mora organizacija presoditi, ali ni tveganja, 
da bo morala državno pomoč vrniti. 
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Oprostitev plačila prispevkov in povračilo 
nadomestil delodajalca

Velja za tiste delodajalce, ki ocenjujejo:

• da bodo prihodki v letu 2020 upadli za 10 % ali več  v 
primerjavi z letom 2019,

• v nasprotnem primeru morajo vrniti prejeta sredstva 
v trikratni višini.
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Knjiženje državne pomoči

Prejema državne pomoči

164 / 768 odobren zahtevek
110 / 164 prejem pomoči

Vračilo državne pomoči (neizpolnjevanje 
pogojev)

/  (768) storno prihodkov

/ 266 obveznosti do države

266 / 110 vračilo pomoči
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Knjiženje državne pomoči – pomoč bo treba 
vrniti – vemo ob pridobitvi

164 / 266 odobren zahtevek

110 / 164 prejem pomoči

266 / 110 vračilo pomoči
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Višina nadomestila 

• delavec, ki je odsoten zaradi višje sile ima enake pravice 
do nadomestila plače kot delavec, ki je na čakanju,

• nadomestilo ne more biti nižje od bruto minimalne plače 
(940,58 €),

• za krajši delovni čas je izplačilo nadomestila v 
sorazmernem delu,

• če nadomestilo presega povprečno plačo za leto 2019 v 
RS (1.753,84 €) – se na razliko obračunajo in plačajo vsi 
prispevki, ki jih plačata delodajalec in delojemalec.
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Povračilo nadomestila plače in oprostitev 
plačila prispevkov

Delodajalec o izplačanih nadomestilih, za katere je oproščen plačila vseh 
prispevkov, predloži ločen obračun, v katerem prispevke (delojemalca in 
delodajalca) obračuna in prikaže v koloni »Obračunani« (delodajalec mora 
obračunati in plačati akontacijo dohodnine). 

Za izplačila plače in nadomestila plače, za katere se ne prizna oprostitev, se 
predloži ločene obračune, na uveljavljen način.

REK 1 - VD 1004, PinPD 5552.
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Osnova za nadomestilo – delo

Osnova za nadomestilo je bruto plača zaposlenega za pretekle tri 
mesece. Višina je 80 %.

Boniteta, , povračilo stroškov nad Uredbo, premije pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja nad določeno višino – mora delodajalec od 
teh izplačil obračunati in plačati prispevke in jih poročati v obrazcu 
REK 1 – „za plačilo“.

REK 1 – VD 1001, PniPD 5550.
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Osnova za nadomestilo – čakanje na domu

Delodajalec je oproščen vseh prispevkov do višine povprečne bruto 
plače (1.753,84 €). 

V primeru, da je znesek nadomestila presega znesek povprečne 
plače, mora biti razlika v plačil poročana na VD 1001 oziroma 1091 
(detaširani delavci) – ni opravičila za do oprostitve plačila prispevkov 
za socialno varnost.

REK 1 - VD 1004, PniPD 5552, M01.
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Višja sila – čakanje na domu

Višja sila:
- varstvo otrok (zaprtje vrtcev, šol),
- nezmožnost prihoda na delo in z njega (ni javnega prevoza),
- zaprtje mej.

Nadomestilo je v višini 80 % povprečne delavčeve plače                                          
zadnjih treh mesecev in ne sme biti nižja od minimalne bruto plače.

Postopek je enak kot pri čakanju na domu, le da je je pri vlogi 
potrebno priložiti še dokazila delavcev o upravičenosti odsotnosti 

zaradi višje sile.
REK 1, VD 1004, M01.
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Krizni dodatek in obdavčitev

Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, torej za april in 
maj 2020, čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3-kratnik minimalne plače 
(2.821,74 € = 940,58 € x 3), izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 €. 

Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 € se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za 
socialno varnost niti akontacija dohodnine. Neobračunani prispevki predstavljajo 
državno pomoč.

Krizni dodatek se ne všteva v letno odmero dohodnine. 

Znesek mesečnega kriznega dodatka se v posameznem mesecu obračuna v 
sorazmernemu delu, če glede na število dni, koliko v posameznem mesecu zaposlen 
tudi dela.
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Knjiženje kriznega dodatka

478 / 255 200,00 / 200,00

255 / 110 200,00 / 200,00
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Poročanje na obrazcu REK 1

Delodajalec ob izplačilu predloži obrazec REK-1 z navedbo vrste 
dohodka 1190 – dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. 

Na zbirnem REK obrazcu se vpišejo podatki o delodajalcu in številu 
oseb – prejemnikov.

Na iREK obrazcu se vpiše podatke o prejemniku dohodka in znesek 
izplačanega kriznega dodatka v polje A052, brez vpisa oznake dohodka. 
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Obračun plače – delna oprostitev PIZ (1)

Država krije PIZ za čas od 13. 3. - 31. 5. 2020. 

Ukrep mora koristiti vsak upravičen delodajalec za delavce, ki 
delajo. Koriščenje tega ukrepa ni izbira delodajalca. 

Oprostitev se prizna za čas, ko zaposleni delajo in prejemajo 
plačo kot za čas, ko zaposleni prejemajo nadomestilo plače 
(letni dopust, bolniška, praznik). 

Delodajalec o izplačanih plačah, za katere velja ukrep, predloži 
ločen obračun, v katerem prispevke za PIZ (delojemalca in 
delodajalca) obračuna in prikaže v koloni »Obračunani« 
(ostale prispevke ter akontacijo dohodnine obračuna in plača). 
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Obračun plače – delna oprostitev PIZ (2)

Če je hkrati z izplačilom plače izplačana tudi 
boniteta, povračilo stroškov, premije pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja nad določeno višino, 
mora delodajalec od slednjih izplačil prispevke 
plačati, na obračunu jih poroča v stolpcu »Za 
plačilo«. 

REK 1: VD 1002 Plača za delo v času epidemije, 
PniPD: 5551 Plača za delo v času epidemije za 

delodajalce, ki niso plačniki davka.

16



Obračun plače – delo od doma (1)

Zaposlen ima osnovno bruto plačo 1.500,00 evrov. Delovna doba je 10 %, 
osebna uspešnost 5 %. Regres za prehrano je 129,00 evrov, saj zaposlen dela 
vsaki dan od doma osem ur. Odtegljaj je 100,00 evrov in zaposlen uveljavlja 
osebno olajšavo za enega družinskega člana. 
• Obračun:
• osnovna bruto plača 1.500,00
• delovna doba (10 %) 150,00
• osebna uspešnost (5 %) 75,00
• Bruto plača 1.725,00
• Prispevki 15,50 % (267,38)
• Prispevki 6,60 % (113,85)
• Splošna olajšava (291,67)
• Osebna olajšava (203,08)
• Osnova za dohodnino 849,02
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Obračun plače – delo od doma (2)

Akontacija dohodnine (149,91)
• Neto plača 1.193,86
• Regres za prehrano 129,00
• Krizni dodatek                                                            200,00
• Odtegljaj (100,00)
• Neto izplačilo plače 1.422,86

Prispevki delodajalca:
1.725,00 € x 8,85 / 100 = 152,66 €
1.725,00 € x 7,25 / 100 = 125,06 €
Strošek delodajalca:
1.725,00 € + 129,00 € + 200,00 € + 125,06 € = 2.179,06 €

REK 1 – VD 1002.
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Knjiženje plače - delo od doma (1) 

a) Obračun stroškov dela:
470, 473, 478, 474 - 1.725,00; 129,00; 200,00; 

277,73 
/ 250, 255, 258 - 1.725,00;  

329,00; 277,73

b) Obračun obveznosti:
250 / 1.725,00

/ 253, 254, 282, 251 – 267,38; 113,85; 149,91; 
100,00; 1.093,86;
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Knjiženje plače - delo od doma (2) 

c) Izplačilo plače, prispevkov in dodatkov:

251, 253, 254, 255, 258, 282 – 1.093,86; 
113,85; 149,91; 329,00; 125,06; 100,00

/ 110 – 1.911,68
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Obračun plače – delo pri delodajalcu (1)

Zaposlen ima osnovno bruto plačo 1.500,00 evrov. Delovna doba je 10 %, 
osebna uspešnost 5 %. Regres za prehrano je 129,00 evrov, saj zaposlen dela 
vsaki dan Odtegljaj je 100,00 evrov in zaposlen uveljavlja osebno olajšavo za 
enega družinskega člana. Prevoz na delo in z njega je 90,00 evrov.
• Obračun:
• osnovna bruto plača 1.500,00
• delovna doba (10 %) 150,00
• osebna uspešnost (5 %) 75,00
• Bruto plača 1.725,00
• Prispevki 6,60 % (113,85)
• Prispevki 15,5 % (267,38)
• Splošna olajšava (291,67)
• Osebna olajšava (203,08)
• Osnova za dohodnino 849,02
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Obračun plače – delo pri delodajalcu (2)

Akontacija dohodnine (149,91)
• Neto plača 1.193,86
• Regres za prehrano 129,00
• Prevoz 90,00
• Krizni dodatek 200,00
• Odtegljaj (100,00)
• Neto izplačilo plače 1.512,86

Prispevki delodajalca:
1.725,00 € x 8,85 / 100 = 152,66 €
1.725,00  € x 7,25 / 100 = 125,06 €
Strošek delodajalca:
1.725,00 € + 125,06 € + 129,00 € + 90,00 € + 200,00 € = 2.269,06 €

REK 1 – VD 1001. Prispevke za socialno zavarovanje in akontacijo dohodnine obračunate in plačate, 
kot pred epidemijo. Krizni dodatek VD 1190. 
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Knjiženje plače - delo pri delodajalcu (1) 

a) Obračun stroškov dela:
470, 473, 478, 474 - 1.725,00; 129,00; 200,00; 

90,00; 277,73 
/ 250, 255, 258 - 1.725,00;  

329,00; 90,00; 277,73

b) Obračun obveznosti:
250 / 1.725,00

/ 253, 254, 282, 251 – 267,38; 113,85; 149,91; 
100,00; 1.093,86;
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Knjiženje plače – delo pri delodajalcu (2) 

c) Izplačilo plače, prispevkov in dodatkov:

251, 253, 254, 255, 258, 282 – 1.093,86; 
113,85; 149,91; 329,00; 90,00; 125,06; 100,00

/ 110 – 2.001,68
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Prispevki za PIZ (1)

Glavni namen 33. člena ZIUZEOP je izplačilo 
kriznega dodatka delavcem, ki delajo. Zato, da se 
delodajalcu zaradi tega ne bodo povečali stroški 
dela, saj ga je država oprostila plačila prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % 
in 8,85 %). 

Pri tem ukrepu ni pogoj, da delodajalec ni 
davčni dolžnik ali da ima za zadnjih 5 let 

predložene vse REK 1.
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Prispevki za PIZ (2)

Država plača prispevke za PIZ (delojemalca in delodajalca).
Koriščenje tega ukrepa ni izbira delodajalca. Oprostitev se 
prizna za čas, ko zaposleni delajo in prejemajo plačo kot za 
čas, ko zaposleni prejemajo nadomestilo plače (letni dopust, 
bolniška). 

Oprostitve ni za tista nadomestila plače, ki so že oproščena 
plačila prispevkov, bonitete in druge dohodke iz delovnega 
razmerja, ki niso del plače.

Delodajalec je oproščen plačila PIZ tudi pri delojemalcih, 
katerih zadnja plača je presegla 3 x minimalne plače (2.821,74 

evrov bruto).
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Obračun – čakanje na domu (višja sila, odredba 
delodajalca) (1)

Zaposlen ima povprečno bruto plačo za zadnje tri 
mesece 1.500,00. Odtegljaj je 100,00 evrov in zaposlen 
uveljavlja osebno olajšavo za enega družinskega člana.

• Obračun:

• Osnovna bruto plača x 80 % 1.200,00

• Prispevki 22,10 % (265,20)

• Splošna olajšava (291,67)

• Osebna olajšava (203,08)

• Osnova za dohodnino 440,05
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Obračun – čakanje na domu (višja sila, odredba 
delodajalca) (2)

• Akontacija dohodnine (70,41)
• Neto plača 864,39
• Odtegljaj (100,00)
• Neto izplačilo                                 764,39

Prispevki delodajalca:
1.200,00 € x 16,1 / 100 = 193,20 € - plača država.

Država povrne: 1.057,59 €. REK 1 – VD 1004.
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Knjiženje plače – višja sila (1)

a) Obračun plače

470, 474 /  1.200,00; 193,20

/ 250, 258  1.200,00; 193,20

b) Obračun obveznosti

250 / 1.200,00 

/ 253, 254, 282, 251 - 265,20; 70,41;    
100,00; 764,39
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Knjiženje plače – višja sila (2)

c) Izplačilo plače in ostalih obveznosti

253, 254, 282, 251, 258 / 265,20; 70,41; 100,00; 
764,39; 193,20    

/ 110 – 1.393,20

30



Malica in prevoz – čakanje na domu

V primeru, ko zaposleni delajo od doma so upravičeni do 
regresa za prehrano, če delajo vsaj 4 ure na dan. 

Višina regresa je odvisna ali delodajalec upošteva Uredbo 
ali katero kolektivno pogodbo dejavnosti.

Obstaja tudi drugačen (pisni) dogovor med delodajalcem in 
delojemalcem, glede višine dnevnega regresa za prehrano.

Prevoza na delo in z njega NI. 
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Oprostitev plačila prispevkov – samozaposleni 

Oprostitev plačila prispevkov velja za mesec april in maj.

Kdo je opravičen:

• potrebna je oddaja vloge od 14. 4. 2020 dalje,

• poravnane morajo biti vse obveznosti do države,

• odvisno od dejavnosti,

• do mesečnega temeljnega dohodka so po noveli zakona 
upravičeni tisti samozaposleni, katerih prihodki bodo v letu 2020 za 
več kot 10 % nižji kot v letu 2019,

• samozaposleni (s. p.) in kmetje.
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Izjava in višina oproščenih prispevkov -
samozaposleni

Obračunani so v isti vrednosti, kot do meseca uveljavitve pravice.  

Na FURS je treba poslati izjavo (ista kot za dodelitev mesečnega 
temeljnega dohodka). Oprostijo se lahko prispevki za marec od 
13.3.2020 dalje (ki so zapadli v plačilo 20.4.), april (ki zapadejo v plačilo 
20.5.) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20.6.). 

Če želijo s. p. oprostitev za aprilske prispevke, morajo izjavo prek 
eDavkov poslati do 30.4., za majske prispevke izjavo pošljejo do 31.5. 
(vse našteto bo možno označiti na eni izjavi).

Pogoj: isti pogoji kakor pri dodelitvi mesečnih temeljnih dohodkov.
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Izjava o oprostitvi plačila prispevkov in 
pridobitev temeljnega dohodka

Izjava velja za samozaposlene od 14. 4. 2020 naprej 
prek eDavkov in pogoj je, da so poravnane 
obveznosti do države na dan 28. 2. 2020 (prispevki, 
davki, globe za prometne prekrške, upravne takse??).

Izjava (ista) velja za oprostitev plačila prispevkov in 
pridobitev mesečnega temeljnega dohodka.
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Knjiženje odloga plačila prispevkov

• 470, 471, 474 / 250, 258 – obračun plače

• 250 / 253, 254, 251 – razdelitev plače

• 251, 254 / 110 – izplačilo neto plače

• 253, 258 / 291 (968) – odlog prispevkov

• 291 (968) / 110 – plačilo odloženih prispevkov
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Knjiženje odpisa plačila prispevkov

• 470, 471, 474 / 250, 258 – obračun plače

• 250 / 253, 254, 251 – razdelitev plače

• 251, 254 / 110 – izplačilo neto plače

• 253, 258 / 768 - odpis prispevkov
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Neporavnane obveznosti samozaposlenega

Samozaposlen, ki nima poravnanih obveznosti do 
države do 9. 4. (zapadle do 28. 2. 2020) odpis plačila 
obveznosti ne velja.

Morebitne odloge plačila bo potrebno plačati skupaj 
z zamudnimi obrestmi.
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Mesečna izjava za samozaposlene

• samozaposleni izjavo odda do konca meseca, za 
katerega se uveljavlja oprostitev plačilo prispevkov,

• država zagotavlja oproščene prispevke, zato jih 
zavezanci le obračunajo in ne plačajo,

• v primeru, da izjava vsebuje neresnične podatke je 
potrebno vrniti neplačane prispevke skupaj z 
obrestmi.
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Posebnosti pri s. p. 

Zakon ne velja za popoldanske s. p., saj so zaposleni 
in ne morejo uveljavljati oprostitev ali odlog 
pavšalnih prispevkov.

Enako ne velja za tiste, ki niso polno zavarovani (40 ur 
tedensko).

Ne velja za tiste, ki so s. p. zaprli pred 13. 3. in ga 
nato ponovno odprli.
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Odlog plačila prispevkov – kdo je upravičen ? 

Odlog prispevkov za socialno varnost je mogoč 
za samozaposlene, ki ne zaposlujejo in je 
samozaposlitev njihova edina podlaga za 
vključitev v obvezno socialno zavarovanje. 

To so:  s. p. in druge fizične osebe (zasebniki), ki 
opravljajo dejavnost in kmetje. 
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Obdobje za odlog plačila prispevkov

Odlog plačila velja za prispevke, ki zapadejo v 
plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. 

Odložene prispevke mora zavezanec poravnati 
najkasneje do 31. 3. 2022 v enkratnem znesku, 
prej ali obročno. 

Za obročno plačilo ni potrebno vlagati vloge. 
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Vloga za odlog plačilo prispevkov

Samozaposleni, so do odloga prispevkov 
upravičeni avtomatično, kar pomeni, da jim ne 
bo treba vlagati vloge. Enako velja za kmete. 

V času odloga plačila prispevkov ne tečejo 
zamudne obresti do 31. 3. 2022. 
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Oprostitev plačila prispevkov

Do oprostitve prispevkov za socialno varnost so 
upravičene samozaposlene osebe, verski uslužbenci, 
družbeniki in kmetje. 

Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost ni 
upravičena oseba, ki na dan vloge nima plačanih zapadlih 
davčni obveznosti. 

Stanje zapadlih obveznosti se preveri prek portala eDavki
z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, 
prispevki in eKarticaC – carine, trošarine). 
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Pogoj - znižanje prihodkov ali prejemkov

V skladu z računovodskimi standardi se poslovni dogodki 
pripoznajo, ko nastanejo, in ne šele ob plačilu. Upoštevajo se 
poslovni prihodki - saj gre za državno pomoč).

Prihodki pripoznajo, ko je storitev ali dobava opravljena, ne 
glede na to, ali je račun plačan – pomembno je, da je izdan. 
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Knjiženje temeljnega dohodka

110 / 768 700,00 / 700,00 -
mesečno
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Knjiženje temeljnega dohodka - vračilo

/ (768) / (700,00)

/ 266 /  700,00*

266 / 110 700,00 / 700,00

*V primeru, da je bilo prejeta višja vrednost se to 
upošteva v vračilo.
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Izplačilo poslovne uspešnosti

Oprostitev plačila PIZ je avtomatizem in ni izbira delodajalca. 

Umaknjena je prepoved glede izplačila dobička in nagrad poslovodstvu, 
tako da bo delodajalec lahko kljub temu, da ne bo plačal prispevkov za 
PIZ, v letu in za leto 2020 izplačal dividende, nagrade poslovodstvu, del 
plače za poslovno uspešnost ali kupil lastne deleže in delnice.

Določenih stvari, žal, na svojo strokovnost več ne razumem??? 
(Spremljajte tekoče novele, zakonodajo, dopolnitve ipd.).

47



Zaključek

HVALA ZA VAŠO POZORNOSTI IN 
SODELOVANJE.

BODITE IN OSTANITE ZDRAVI.
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