UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE
Prispevki in temeljni dohodek
UKREP

UPRAVIČENCI

POGOJ

* nimajo drugih zaposlenih
in
* znaša vrednost neplačanih
zapadlih davčnih obveznosti Avtomatično, brez vloge
na dan 28.2.2020 manj kot
50 eur (upošteva se plačila
do 6.4.2020)

Odlog plačila prispevkov
za marec, april in maj
2020

Samozaposleni

Oprostitev plačila
prispevkov za april in maj
2020

* imajo poravnane vse
zapadle davčne obveznosti
in
* poslujejo v bistveno
Samozaposlene osebe in
zmanjšanem obsegu:
družbeniki, poslovodne osebe
- vsaj 25% zmanjšanje
enoosebnih družb
prihodkov v marcu 2020
(zavarovalna podlaga 040)
glede na februar 2020 in
- vsaj 50% zmanjšanje
prihodkov v aprilu in maju
2020 glede na februar 2020

Temeljni mesečni
dohodek

Samozaposlene osebe in
družbeniki, ki so na dan
uveljavitve tega zakona
obvezno zavarovane na tej
podlagi

Način uveljavljanja

* imajo poravnane vse
zapadle davčne obveznosti
in
* poslujejo v bistveno
zmanjšanem obsegu:
- vsaj 25% zmanjšanje
prihodkov v marcu 2020
glede na februar 2020 in
- vsaj 50% zmanjšanje
prihodkov v aprilu in maju
2020 glede na februar 2020

ROK za predložitev

-

Višina dohodka

-

izjavo je treba
predložiti
najpozneje do
konca meseca, za
Izjava na e-davke, da oseba ne katerega se
more opravljati dejavnosti oz. uveljavlja
jo opravlja v bistveno
oprostitev plačila
zmanjšanem obsegu (po 14.4.) prispevkov, razen
za mesec marec, za
katerega se lahko
vloži do konca
aprila

Izjava na e-davke, da oseba ne
Najkasneje do
more opravljati dejavnosti oz.
31.5.2020
jo opravlja v bistveno
zmanjšanem obsegu (po 14.4.)

Opomba
odložene prispevke je treba
plačati najkasneje do
31.3.2022
velja za vse prispevke za
socilano varnost (PIZ, ZZ,
STV,ZAP) v celoti

velja za vse prispevke za
socilano varnost (PIZ, ZZ,
STV,ZAP) v celoti

izplačilo dohodka:
- 25.4.2020, če vloži izjavo do
Višina dohodka, če so
18.4.2020 (za marec)
opravljali dejavnost
- 10.5.2020, če vloži izjavo od
najmanj od 13.3.2020 do
19.4.2020 do 30.4.2020 (za
uveljavitve zakona:
marec, april)
- 350 eur za marec
- 10.6.2020, če vloži izjavo od
- 700 eur za april in maj
1.5.2020 do 31.5.2020 (za
marec, april, maj)

