UKREPI ZA DELODAJALCE
Ukrepi veljajo za vse delodajalce (tako samostojne podjetnike, kot tudi družbe).
UKREP

UPRAVIČENCI

POGOJI

OBVEZNOST DELODAJALCA

Povračilo nadomestila plače in
oprostitev plačila prispevkov
za delavce za začasnem
čakanju na delo

Delodajalci, ki ocenijo:
- da jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot
* delodajalec mora delavcem izplačevati neto
20% glede na isto obdobje leta 2019 in
nadomestila
Vsak delodajalec, razen:
- v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50% rast
* delodajalec ne smo odrejati nadurnega dela (če
- neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS prihodkov glede na leto 2019
to lahko opravi z delavcni na ZČD)
ali občin, katerih delež prihodkov iz javnih virov v
* predhodno mora obvestiti ZRSZ, če delavca
Do povračila je upravičen delodajalec:
letu 2019 je bil višji od 70% in
pozove, da se vrne na delo - največ 7 zaporednih
- ki ima plačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge
- delodajalcev, ki opravljajo finančno ali
dni v mesecu
- ki ima predložene vse REK obrazce (obračune davčnih
zavarovalniško dejavnost (SKD - skupina K).
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 5
let) na dan vložitve vloge
- nad njim ni uveden postopek stečaja

Povračilo nadomestila plače in
oprostitev plačila prispevkov
delavcem, ki so odsotni iz
razloga višje sile

Delodajalci, ki ocenijo:
- da jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot
20% glede na isto obdobje leta 2019 in
* delodajalec mora delavcem izplačevati neto
Vsak delodajalec, razen:
- v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50% rast
nadomestila
- neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali prihodkov glede na leto 2019
* delodajalec ne smo odrejati nadurnega dela (če
občin, katerih delež prihodkov iz javnih virov v letu
to lahko opravi z delavcni na ZČD)
2019 je bil višji od 70% in
Do povračila je upravičen delodajalec:
* na dan vrnitve delaca obvestiti ZRSZ, če delavca
- delodajalcev, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško - ki ima plačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge
pozove, da se vrne na delo - ni omejitve 7 dni
dejavnost (SKD - skupina K).
- ki ima predložene vse REK obrazce (obračune davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 5
let) na dan vložitve vloge
- nad njim ni uveden postopek stečaja

Oprostitev plačila
prispevkov za PIZ, za
zaposlene, ki delajo za
marec (od 13.3., za april in
maj)

Zasebni delodajalci

-

Refundacija bolniških
nadomestil v breme ZZZS
za bolniške odsotnosti od
11.4. do 31.5.2020

Vsi delodajalci

-

ROK za predložitev vloge

V osmih dneh od napotitve delavca na
ZČD, najpozneje do 31.5.2020 oziroma
V osmih dneh od uveljavitve zakona
(če je bila napotitev na ZČD med 13.3.
in uveljavitvijo zakona)

V osmih dneh od napotitve delavca na
ZČD, najpozneje do 31.5.2020 oziroma
V osmih dneh od uveljavitve zakona
(če je bila napotitev na ZČD med 13.3.
in uveljavitvijo zakona)

-

Zahtevek za refundacijo bolniških odsotnosti se bo
elektronsko oddal na ZZZS.

Najpozneje do 30.9.2020

Obveznost vračila sredstev
V kolikor je od uveljavitve tega zakona
prišlo do:
- delitve dobička,
- izplačil dela plač za poslovno uspešnost
v letu 2020,
- izplačila nagrad poslovodstvu v letu
2020
mora vrniti prejeta sredstva skupaj z
zakonsko določenimi zamudnimi
obrestmi.
V kolikor
preseže prihodkovni pogoj mora sredstva
vrniti v celoti:
V kolikor ne izplnjuje obveznosti
delodajalca v četrtem stolpcu mora
sredstva vrniti v trikratni višini.
V kolikor je od uveljavitve tega zakona
prišlo do:
- delitve dobička,
- izplačil dela plač za poslovno uspešnost
v letu 2020,
- izplačila nagrad poslovodstvu v letu
2020
mora vrniti prejeta sredstva skupaj z
zakonsko določenimi zamudnimi
obrestmi.
V kolikor
preseže prihodkovni pogoj mora sredstva
vrniti v celoti:
V
kolikor ne izplnjuje obveznosti
delodajalca v četrtem stolpcu mora
sredstva vrniti v trikratni višini.
V kolikor je od uveljavitve tega zakona
prišlo do:
- delitve dobička,
- izplačil dela plač za poslovno uspešnost
v letu 2020,
- izplačila nagrad poslovodstvu v letu
2020
mora vrniti prejeta sredstva skupaj z
zakonsko določenimi zamudnimi
obrestmi.

