Ukrepi na davčnem in bančnem področju za blažitev posledic bolezni
Covid 19

Državni zbor je 20.3.2020 sprejel prvi paket zakonov, s katerimi naj bi omilili posledice
epidemije novega koronavirusa za gospodarstvo.
Povzela bom nekaj ukrepov, ki so zanimivi tudii za kmete, določeni pa v:
- Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju,
- Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov
- Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev
Interventni ukrepi na javnofinančnem področju prestavljajo rok za oddajo letnega obračuna
DohDej za leto 2019, ki se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče
1. 6. 2020. Zavezanec lahko v obračunu DohDej za leto 2019 priglasi ugotavljanje davčne
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 31. 5. 2020, ta
rok pa se zaradi nedelje izteče 1.6.2020. Enako velja tudi za obvestilo o prenehanju
ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Prišlo je tudi do
spremembe oz. poenostavitve pri akontaciji dohodnne. V času trajanja interventnega zakona
k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo potrebno prilagati davčnega obračuna
za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo potrebno priložiti oceno davčne
osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. FURS bo
pripravil obrazec za izračun ocene. Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje
akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko
tudi po elektronski pošti. Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna DohDej se skrajni
rok za določitev nove zavarovalne osnove prestavlja na mesec junij 2020. Nova
zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun
davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020. Pri plačilu
davkov so bili sprejeti ukrepi za odlog in obročno plačilo davkov. Zavezanec lahko z vlogo, ki
jo pošlje preko eDavkov ali izjemoma preko elektronske pošte, zaprosi za odlog plačila
davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24
mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID19. Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega
davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije
davka in davčni odtegljaj (ne velja za prispevke za socialno varnost). V času odloga in
obročnega plačila ne tečejo obresti. Skrajni rok za izdajo informativnih izračunov
dohodnine (IID) se iz 31. 5. 2020 prestavi na 30. 6. 2020. Rok za vložitev napovedi za
odmero dohodnine (če zavezanec ne prejme IID) pa se iz 31. 7. 2020 prestavi na 31. 8.
2020. FURS bo fizičnim osebam brez dejavnosti izdal IID v takšnih rokih kot pretekla leta.
Ker se rok za predlaganje letnih obračunov DohDej prestavi na 31. 5. 2020, bodo fizične
osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov, prejele
svoj IID do 30. 6. 2020.
Ukrepi na področju plač in prispevkov prinašajo spremembe predvsem kmetom delodajalcem, ki zaposlujejo delavce na svoji kmetiji S temi ukrepi se prvenstveno
delodajalcem zagotavlja celotno oziroma delno nadomestilo plače, ki so ga ti dolžni

izplačevati delavcem v primeru napotitve delavcev na začasno čakanje na delo zaradi
nezmožnosti zagotavljanja dela ali zaradi odreditve karantene delavcem.
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev določa ukrep odloga
plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev
finančne stabilnosti. Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh
obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne
pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila. Po izteku obdobja odloga plačila
naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe. Odlog plačila ne
vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s kreditno pogodbo. Banka in
kreditojemalec o odlogu plačila skleneta aneks h kreditni pogodbi, ki upošteva značilnosti
odloga plačila iz prejšnjega odstavka. Za veljavnost in učinke odloga plačila po tem zakonu v
razmerju med banko in njenim kreditojemalcem, se razen sklenitve aneksa ne zahteva
nobeno dodatno dejanje banke, ki izvede ukrep po tem zakonu, ali njenih kreditojemalcev ali
njihovih porokov, ne glede na drugačne določbe v kreditni pogodbi ali zakonih, ki se
uporabljajo v zvezi s plačilom obveznosti iz kreditne pogodbe .Banka odobri kreditojemalcu
odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če posamezne
obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do
razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo. Za kreditojemalca šteje med drugimi
tudi nosilec kmetijskega gospodarstva ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. Kreditojemalec naslovi na banko vlogo za odlog
plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje v šestih mesecih po preklicu
epidemije virusa. V vlogi nosilec kmetijskega gospodarstva, nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji ali samozaposlena oseba ugotovi in utemelji, da plačuje obvezne prispevke, davke in
druge dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa,
ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko. V ta namen predloži
opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije virusa in izjavo, da ima na dan 31. 12.
2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih
dajatev, ali, da je na dan vložitve vloge iz prejšnjega odstavka v situaciji, ko mu je v skladu z
določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in
drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh. Ne glede na prejšnji odstavek
kreditojemalcu ni treba priložiti opisa poslovnega položaja in podati utemeljitve, če opravlja
dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje
storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove. V tem primeru
kreditojemalec v vlogi navede le vladni oziroma občinski odlok, ki vpliva na opravljanje
njegove dejavnosti. Kreditojemalec enkrat mesečno poroča banki o izvajanju načrta o
ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njegovega poslovnega položaja.
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za kreditne pogodbe, ki so na novo sklenjene v
obdobju veljavnosti tega zakona.
Na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva pa pričakujemo nov sveženj ukrepov, ki jih
bo prinesel Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19, katerega namen je zaščita in
spodbude za domače pridelovalce in predelovalno industrijo oziroma dobavitelje hrane in
živii. Nova zakonodaja je predvidena za sprejetje v petek, 27.3.2020.
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