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Zadeva: Pobuda številka 3 v zvezi z ukrepi Vlade Republike Slovenije na področju zajezitve
širitve virusa Covid19
Zbornica davčnih svetovalcev je poslala na pristojna ministrstva 2 pobudi in sicer dne 13.3.2020 in dne
20.3.2020. Pobude so bile podane na podlagi javno pridobljenih informacij o nameravanih ukrepih
izvršilne veje oblasti pri nas, ki bi reševali problematiko gospodarstva in sta objavljeni na spletni strani
www.davki.org.
V prvi pobudi smo opozorili na delovanje upravnih organov v smislu rokov, kar je bilo s strani Vlade
sprejeto. Predlagali smo:
1. Prekinitev vseh davčnih postopkov, kjer je potrebna izmenjava dokumentacije oz. osebni
stik (še posebej v postopkih davčnega nadzora).
2. Sprejem ukrepov, ki bodo potrebni zaradi nezmožnosti sestave davčnih obračunov (DDPO,
dohodki iz dejavnosti in delno tudi DDV) v primerih, ko stranke ne morejo dostaviti vse
dokumentacije – iz objektivnih razlogov. Predlagamo, da se roki (31.3.2020) podaljšajo, na
podlagi enostavne vloge strank (npr. izjava).
3. Sprejem ukrepov za odlog plačevanja obveznosti (tudi akontacij in odtegljajev) v vseh
primerih, ko in če stranka ne bo sposobna zagotoviti finančnih sredstev za plačilo vseh javnih
dajatev, še posebej v pogojih, ko in če zaradi omejevalnih ukrepov podjetja ne izvajajo
dejavnosti.
V drugi pobudi smo predlagali, da je potrebno pri ukrepih upoštevati ključna načela, ki jih določa
Ustava R Slovenije, predvsem načelo enakosti pred zakonom. V predlogu smo zapisali:
»Zajezitev virusa bo imelo hude posledice za gospodarstvo (to sklepamo iz trenutne ustavitve
plačil med podjetji), v kolikor ne bodo hitro sprejeti ukrepi:
1. V smeri, da se vsem aktivnim prebivalcem R Slovenije zagotovi minimalne DOTACIJE za
financiranje nujnih življenjskih stroškov (položnice). Predlagamo tudi takojšnje znižanje
položnic za elektriko, komunalo in sicer v delu t.i. javnih gospodarskih dajatev.
2. V smeri, da se odložijo vse obvezne dajatve (davki, prispevki, dajatve v zvezi z
gospodarskimi javnimi službami), hkrati pa se naj predlagajo BONUSI za plačnike, ki bodo še
naprej redno plačevala dajatve. Pripraviti je potrebno merila za odpise obveznosti.
3. V smeri, da se nemudoma zagotovijo likvidnostna posojila za vsa podjetja oz. subjekte, ki
izvajajo dejavnost v R Sloveniji, sicer bo naslednji mesec ustavljeno gospodarstvo zaradi
nelikvidnosti.«
Naša tretja pobuda je namenjena izboljšanju nameravanih ukrepov Vlade R Slovenije, kot
izhaja iz SMERNIC z naborom ukrepov za omilitev posledic KORONA EPIDEMIJE z dne
23.3.2020.
Zbornica davčnih svetovalcev je pripravila predlog SMERNIC za reševanje krize v gospodarstvu na
temelju raziskave v marcu 2020 v Nemčiji (preko 10.000 podjetij), ki je pokazala, da je podjetja najbolj
želijo:
1. Sprejem ukrepov – brez nepotrebne administracije (52%)
2. Sprejem ukrepov za zagotovitev likvidnosti (37%)

3.
4.
5.
6.

Podjetja menijo, da poseg države ni nujen (33%)1
Podjetja menijo, da je nujno potrebno uvesti davčne oprostitve (28%)
Podjetja želijo STIMULACIJSKE ukrepe (22%)
Drugi ukrepi (5%).

I.

Odmena zaradi izgube dohodkov

Slovensko gospodarstvo je edini »pravi« plačnik davkov in prispevkov, ki financirajo delovanje države
oz. podsistemov, kot so zdravstvo, šolstvo, sociala (ki vključuje tudi pokojnine) itd. Ukrepi Vlade R
Slovenije, ki so bili nujni in jih v delu, ki so povezani s preprečevanjem virusa v celoti
podpiramo, so oz. bodo prizadeli (v finančnem smislu) plačnike davkov.
Toda ukrepi niso in ne bodo enako prizadeli vsa podjetja oz. vse subjekte, ki delujejo na trgu (lahko
tudi zavodi ipd.) oz. izvajajo dejavnost, kot samostojni poklic (odvetnik, notar, zdravnik, samostojni
kulturni delavec, športnik itd.). V nadaljevanju bomo skupino vseh subjektov, ki prispevajo v proračune
države, poimenovali plačniki davkov, s ciljem, da ločimo subjekte ki delujejo na trgu oz. izvajajo
dejavnost od tistih subjektov, ki so plačani s strani proračunov države.
Pri ukrepih Vlade zoper širitev virus COVID19, je potrebno, nadalje, upoštevati tudi dejstvo, da bodo
ukrepi veliko bolj ogrozili manjše plačnike, od velikih, ki imajo običajno boljše možnosti za zagotovitev
likvidnosti. Smiselno in potrebno je sprejeti ukrepe, ki bodo pozitivno diskriminirali male plačnike.
Ukrepi Vlade R Slovenije so v temelju (seveda upravičeno) onemogočila pridobivanje prihodkov
večina plačnikov davkov kar ima za posledico pravico plačnikov, da od države dobijo določeno
odškodnino, ki jo v nekaterih državah sistematično lahko izterjajo iz t.i. zdravstvene blagajne.
Vir plačila ni pomembne (lahko je to »KORONA sklad« ali državni proračun), pomembno je zgolj to, da
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Nemški ukrepi:

V ponedeljek (23. marec), ki vsebuje "sklad za gospodarsko stabilizacijo" (WSF) s proračunom €600.000.000.000 z
dodatnimi €50.000.000.000 vrednostmi nepovratnih sredstev za samozaposlene in druge države, je vladni kabinet
opravil zgodovinsko več milijard evrov mikro podjetij.
Kot del WSF, bo vlada zagotovila €400.000.000.000 za ohranitev dostopa do kapitala za podjetja, kot tudi
€100.000.000.000 za zvezno vlado, da neposredno delež v podjetjih, če je to potrebno. Končni €100.000.000.000
bo kredit na voljo v državni lasti razvojne banke.
Poleg tega je minister za finance OLAF Scholz socialnih demokratov (SPD) in minister za gospodarstvo Peter
Altmaier krščanskih demokratov (CDU) tudi formalno napovedal €50.000.000.000 pomoči za samozaposlene in
mikro podjetja in samostojni. Tisti z več kot petimi zaposlenimi bi imeli koristi od enega leta €9.000 plačilo v treh
mesecih, medtem ko bi tisti z do deset pridobiti €15.000.
ZDA Ukrepi:
Republikanci in demokrati so dosegli kompromis o nadzoru posojil, ameriški senat je pripravljen za glasovanje na
račun, ki zagotavlja $2.000.000.000.000 v gospodarskem olajšave za podjetja in delavce. Med drugimi
določbami, bi paket ustvariti $367bn posojilo program za mala podjetja, pošljite en-Time preglede do $1.200 za
mnoge Američane, ustanovljen $500bn posojilni sklad za industrijo in okrepitev nadomestila za brezposelnost
zavarovanja.

država mora pridobiti vire za plačilo izgube dogodkov plačnikov davkov, ki so po Ustavi R Slovenije
upravičeni do prejema nadomestila za izgubo dohodkov.
SKLEP:
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev, predlagamo, da Vlada R Slovenije uvede enostaven ukrep
izplačil izgube dohodkov za plačnike davkov pri nas (odmena oz. odškodnina), po vzgledu ZR
Nemčije, ki je na enostaven način omogočila prejem sredstev za podjetja zaradi izgube dohodkov.
Ukrep mora biti sprejet na način, da sleherni plačil sam poda vlogo, npr. na AJPES. Nadomestilo oz.
odškodnina je namenjena pokrivanju nujnih stroškov poslovanja (najem, leasing, plačilo delavcem
zaradi čakanja na domu itd.), hkrati pa ukrep ne bi smel biti povezan s podjetji, ki trenutno poslujejo
oz. delujejo celo več, kot pred krizo. Slednja podjetja imajo lahko tudi dodatne stroške, kar pa bi se
lahko reševalo po sistemu dokazovanja dobičkov v času krize in pred njo.
S sprejemom zgornjega ukrepa, bi se enostavneje reševalo zaposlene osebe, ki ne bi potrebovale
prijave na zavode za zaposlovanje in ne bi prekinjala delovna razmerja.

II. Likvidnost
Plačniki davkov so bili zaradi nepričakovanih ukrepov, prisiljeni ustaviti investicije oz. poslovanje.
Zaradi negotovosti, je večina plačnikov davkov ustavila tudi plačila za pretekle nakupe. Posledično
stanje vodi v veliko nelikvidnost in insolventnost. Banke, praviloma ne odobravajo novih posojil.
Predlagamo, da Vlada R Slovenije, preko SID banke (ali preko vseh bank ali sklada – z garancijo
države) uvede hitre likvidnostna posojila, s katerimi bi lahko podjetja prebrodila čas, ko se ne izvaja
nobena dejavnost. Hkrati predlagamo, da po vzgledu nekaterih držav, Vlada R Slovenije za
zagotovitev likvidnosti sprejme tudi ukrep zamrznitve vseh določil insolvenčne zakonodaje. Ukrep
je nujne, sicer bodo podjetja morala sprejeti ukrepe prisilnih poravnav oz. stečajev.
Ideja Vlade R Slovenije za odkup terjatev je lahko dobra (ni pa zadostna, če se ne zamrzne
»inoslvečna zakonodaja«), pod pogojem, da se določijo transparetno vsi pogoji odkupov in pod
pogojem ,da bi se lahko odkupovale tudi t.i. stare terjetve (terjatve, pred uvedbo ukrepov).

III. Zaposleni
V kolikor bi Vlada R Slovenije sprejela ukrepe iz točke I. tega predloga, potem, v večjem delu
gospodarstva, ne bi bilo potrebe po dodatnih ukrepih v zvezi z izgubami delovnih mest. Seveda pa bi
določena podjetja še vedno morala odpuščati (npr. večje izdelovalec avtomobilov), kar pa bi bilo
smiselno urejati na način, da se sprejme posebna določba, po kateri bi se zagotovilo financiranje
odpuščenih delavcev s strani države (odpravnine ipd.). Izplačevanje odpravnih in stroškov zaradi
izgube delovnih mest, bi lahko pokrival t.i. KORONA Sklad.
Podpiramo ukrepe v smeri, da bolniško odsotnost (nadomestila) v celoti krije država. Podpiramo tudi
ukrepe, ki bodo stimulirale najbolj obremenjene delavce. Najbolj obremenjene delavce v gospodarstvu
se plača iz točke I. tega predloga.
Podpiramo tudi ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi (točka II. smernic).

IV. Davki oz. javne dajatve
V času, ko plačniki davkov ne morejo izvajati dejavnosti, država, oz. izvršilna veja oblasti nima pravice
do odmere nobenih davkov, povezanih z dohodki (plače, prihodki ipd.). Davek je samo sorazmerni del
lastnine, povedano drugače, če lastnine ni, tudi davkov ne sme biti.

Posledično mora država poskrbeti, da se vse dajatve oprostijo in sicer samo za plačnike, ki so bili
zaradi ukrepov oškodovani. Predlagamo, da se oprostitve urejajo na enostaven način na podlagi
individualne vloge. Splošen odpis dajatev bi lahko pomenil neustavnost ukrepa, predvsem zaradi
načela enakosti pred zakonom. Podjetje, ki lahko ustvarja dohodke, se ne more in ne sme primerjati z
podjetjem, ki je v celoti bilo prisiljeno ustaviti poslovanje. Res pa je, da tudi podjetja, ki delujejo, nosijo
določene stroške zaradi ukrepov, kar pomeni, da bi lahko tudi slednjim priznali določene oprostitve, na
podlagi dokazane izgube dohodkov.
Podpiramo ukrepe pod točko V. smernic, poudarjamo pa, da je potreben celovit pristop, kot ga
predlagamo v točki II. tega predloga.

V. »Samozaposleni« in/oz. mikro podjetja
Ukrepi, ki so namenjeni t.i. samozapolsenim oz. mikro podjetjem bi se v celoti reševale v okviru
predlaganega ukrepa iz točke I. tega predloga.

VI. Znižanje sejnin in plač in oprostitev plačila storitev distribucije
Podpiramo ukrep pod točko 1. in 2. VI Smernic, menimo pa, da bi bilo primerneje uvesti t.i. krizni
davek (to je zgolj predlog, ki bi vse prebivalce postavil v enak položaj – druga možnost je, da se vsi
dohodki zaposlenim v gospodarstvu ne znižajo), ki bi ga plačevali vsi prebivalci R Slovenije, ki
dosegajo dohodke iz javnega sektorja, npr. nad 1000 EUR (pokojnine, plače v javnem sektorju) in tudi
iz dela gospodarstva, ki ni prizadet zaradi ukrepov zoper virus. Z navedenim ukrepom bi uvedli
solidarnost med prebivalci, ki jim je VIRUS najbolj ogrozil življenjski standard (plačniki davkov, ki ne
prejemajo transferjev iz državnih blagajn).
Poleg tega ukrep ne bi porušil razmerij med dohodki, kar lahko povzroči trenutni predlog (točka 2. VI
smernic). Predlog temelji na načelu enakosti pred zakonom, kar pomeni, da je potrebno v času krize
dejansko nameniti javna sredstva vsem prebivalcem – enako.
Pri stroškov t.i. javnih gospodarskih služb je potrebno poudariti, da je smiselno znižati (poleg dajatev
na položnice za elektriko) tudi dajatve na t.i. komunalne storitve, saj gre za dajatve, ki so v domeni
države oz. lokalne skupnosti. Predlog za znižanje RTV prispevka je smiselno urediti na način, da se
predhodno preveri zmožnost nadaljnjega financiranja ključnega javnega servisa t.i. četrte veje oblasti.
SKLEP:
Predlagamo, da Vlada R Slovenije uvaja ukrepe, ki bodo primerljivi ukrepom v sodobnih demokracijah
s ciljem, da bodo lahko naša podjetja, po koncu krize, imela dobro osnovo za delovanje v
mednarodnem okolju. Predvsem pa prosimo, da se ukrepe izvaja spoštljivo do vseh plačnikov davkov
ter z upoštevanjem načela enakosti pred zakonom. Ki pa seveda predpostavlja t.i. pozitivno
diskriminacijo do t.i. malih plačnikov davkov.
Podjetja oz. plačniki davkov bodo nosili vse finančno breme krize, saj bo potrebno vse stroške, preko
davkov v prihodnosti, tudi financirati. Zato je smiselno plačnikom davkov, v času krize povrniti
odškodnino. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in delniške družbe trenutno plačujejo preko
80% vseh dajatev, ki jih pobere FURS. Predlagamo, da se v vseh ukrepih jasno zapiše, da v primeru
reševanja KORONA KRIZE, ne gre za plačevanje kapitalu, temveč gre za povrnitev stroškov
plačnikom davkov (podjetja), kar pa je nujen ukrep, če ne želimo kolapsa gospodarstva in posledično
celotnega sistema, ki temelji na t.i. javnih dajatvah.

Predsednik ZDSS, mag. Franc Derganc

Spodaj prikazujemo nekaj primerov dobrih praks (prevod ni najboljši, zaradi kratkega časa za
pripravo pobude).

Avstrija:
Avstrijska vlada je odobrila paket financiranja €38.000.000.000 za podporo podjetjem in delavcem,
katerih dohodek je ogrožen zaradi coronavirusa. To vključuje 4 milijarde EUR v nujnih primerih za
delavce z zmanjašanim obsegom dela ter malih in srednjih podjetjih, 9 milijard EUR v kreditnih poroštev,
15 milijard EUR v nujnih primerih za podružnice, ki so še posebej izpostavljene, in 10 milijard EUR za
davčne odloge.
Podjetja lahko zaprosijo za državno financiranje za podporo delavcem v zmanjšanih urah (zmanjšan
obseg dela) za do 90% njihovega običajnega dohodka. Vloge je treba vložiti prek regionalnih uradov
AMS, nacionalne službe za iskalce zaposlitve. Seznam kontaktnih naslovov lahko najdete tukaj.
Kreditna jamstva za mala in srednje velika podjetja se lahko pridobijo iz Avstrije Wirtschaftsservice,
zvezne državne banke.
Zahtevki za davčne odplačila podjetij in posameznikov so na voljo tukaj. Samozaposlene osebe,
zavarovane s SVS lahko odloži plačila za socialno varnost tukaj.
Poleg tega si vlada prizadeva ustanoviti sklad za nujne primere za podjetja in samozaposlene, ki bodo še
posebej koristili tistim v umetnosti. Podrobnosti o tem še niso na voljo.

Švica
Švicarska vlada je sprejela splav ukrepov na 20 marec za pomoč podjetjem in posameznikom, v času
coronavirus krize. V celoti, je obljubila okoli SFr40 milijard EUR (okoli $41bn) v pomoč. Naslednji ukrepi
so pomembni za podjetja in samostojni v umetnosti:
Samozaposleni ljudje, ki trpijo izgubo dohodka zaradi uradnih ukrepov za boj proti coronavirusom (npr.
preklicane predstave), lahko zaprosijo za odškodnino. Ta plačila bodo dajali kantonski Ausgleichskassen,
ali kompenzacijski skladi. Seznam je na voljo tukaj.
Podjetja in samostojni organi lahko odložili plačila za socialno varnost, brez utemeljitve. Vloge bo
ocenila kantonski Ausgleichskassen, ali kompenzacijski skladi. (Za seznam glejte zgoraj.)
Mala podjetja, vključno s podjetji z eno osebo, katerih likvidnost je ogrožena zaradi vpliva coronavirusa,
lahko med krizo pridobijo državna jamstva za kredit. Več informacij o likvidnostni podpori je na voljo pri
švicarski državni sekretariat za gospodarske zadeve (Seco).
Nujna sredstva za SFr 280m (približno $281m) je bila na voljo posebej za umetnost in kulturo. To
vključuje posojila, ki niso vračljiva, za kritje življenjskih stroškov umetnikov, katerih preživetje ogrožajo
ukrepi za boj proti coronavirusom. To financiranje bo upravlja suisseculture socialne. Spletna stran
trenutno pravi, da še ni sposobna obdelati aplikacij, ampak dela na njem. Nepridobitne kulturne
ustanove, kot so fundacije, so prav tako upravičene, da zaprosijo za posojila brez obresti za zaščito
likvidnosti prek svoje Kantonalne vlade.

Francija

Predsednik Emmanuel macron je dejal, da lahko samozaposleni v mikro-podjetnikali indépendant
samozaposlene kategorije zaprosijo za €1.500 v finančnem nadomestilu. Lastniki malih podjetij in
samozaposleni posamezniki se morajo prijaviti na spletni strani francoske zakladnice website.

Italija
Samozaposleni delavci lahko pričakujejo €600 plačilo za mesec marec; tisti, ki si vzamejo čas dela, da
skrbijo za otroke, lahko pričakujejo tudi, da prejmejo "starševski dopust" plačila, ki bi morala zajemati
polovico svojih prijavljenih mesečnih dohodkov.

Belgija
Samozaposleni delavci lahko zaprosijo za mesečno premostitveno dotacijo (Droit Passerelle) do €1.290
(€1.614 za družine).

Nizozemska

1. skrajšanje delovnega časa shema se nadomesti s sili Bridge ukrep za ohranjanje dela
17. marca 2020 je Nizozemska vlada napovedala, da je treba sprejeti izjemne gospodarske ukrepe v zvezi
s krizo coronavirus Disease (COVID-19). Del ukrepov vključuje umik sheme za skrajšanje delovnega časa
(werktijdverkortingsregeling). V okviru sheme za skrajšanje delovnega časa je bilo mogoče, da delodajalci
zaprosijo za dovoljenje, v skladu s katerim lahko začasno zaprosi za nadomestilo za brezposelnost za svoje
zaposlene v okviru zakona o zavarovanju za primer brezposelnosti (werkeloosheidswet) za preprečevanje
(kolektivnih) odpustov. Program za skrajšanje delovnega časa je bil razglašen za to, da se ne uporablja za
sedanje razmere, in ukrep za zasilni most za ohranjanje dela (tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor
werkbehoud) je bil instated (nujni ukrep).
Vloge v okviru sheme za skrajšanje delovnega časa niso več možne. Prijave, ki so že bile predložene, bodo
obdelane v okviru nujnega ukrepa, od delodajalcev pa bodo zahtevale dodatne informacije. Nizozemska
vlada še sporoča, kaj bo ta zahteva za dodatne informacije pomenila, vendar mora delodajalec v vsakem
primeru zagotoviti finančne informacije za določitev zneska odškodnine.
V okviru nujnega ukrepa lahko delodajalec pri agenciji za zavarovanje zaposlenih (Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen, uwv) zaprosi za nadomestilo stroškov plač za svoje zaposlene do največ 90%,
odvisno od izgube prometa. Odškodnina se lahko zahteva za izgubo prihodka od 1. marca 2020 in za
obdobje treh mesecev z možnostjo podaljšanja – potencialno na druge pogoje – še tri mesece. V nasprotju
s shemo za skrajšanje delovnega časa se bo ukrep za izredne razmere uporabljal tudi za zaposlene, v zvezi
s katerimi delodajalec ni dolžan nadaljevati plačil plač, kot so zaposleni s pogodbami brez delovnega časa
in pogodbami o zaposlitvi za klic. Začasne delovne agencije lahko zaprosijo tudi za nadomestilo stroškov
plač v okviru nujnega ukrepa.
Delodajalci lahko zaprosijo za odškodnino za stroške plač v okviru nujnega ukrepa, če:


Delodajalec pričakuje minimalno izgubo v višini 20% prometa; in (pod pogojem, da)



Delodajalec bo v obdobju nadomestil ne razreši vseh zaposlenih zaradi poslovnih ekonomskih razlogov.

UWV bo – če se dodeli odškodnina – plačala 80% zahtevanega nadomestila vnaprej. To se razlikuje od
sistema za skrajšanje delovnega časa, v skladu s katerim bi se nadomestila za brezposelnost plačala
delodajalcu po času veljavnosti dovoljenja. Upoštevajte, da odškodnina v okviru nujnega ukrepa ne spada
pod zakon o zavarovanju za primer brezposelnosti in je posebna odškodnina od vlade za stroške plač
zaposlenih zaradi krize COVID-19. Vlada je trenutno napovedala naslednje v zvezi z izračunom
odškodnine:


Če se 100% prometa izgubi, odškodnina znaša 90% plače delodajalca;



Če se 50% prometa izgubi, odškodnina znaša 45% plače delodajalca;



Če se izgubi 25% prometa, odškodnina znaša 22,5% plače delodajalca.
Vlada je navedla, da se odškodnina nad določenim pragom – kateri znesek je treba določiti pozneje –
zahteva Revizijsko mnenje. Po tem, ko je bilo nadomestilo dodeljeno, se izvede dokončna določitev. Po
tej ugotovitvi se izplača preostalih 20% odškodnine, popravek pa se lahko izvede v primerih, ko se je
znesek skupne plače v zadevnem obdobju zmanjšal. Še vedno ni jasno, kdaj lahko delodajalci vložiti
odškodninski ukrep v okviru nujnega ukrepa, vendar pa vlada poskuša čim prej vzpostaviti sistem.
Z uvedbo nujnega ukrepa 17. marca 2020 se oprostitev obveznosti nadaljevanja plačila plač med
zmanjšanjem delovnega časa (ki se uporablja od 1. januarja 2020) ne more več uporabljati. Zato lahko
delodajalci, ki prejmejo odškodnino v okviru nujnega ukrepa, nadaljujejo s plačilom plač svojih zaposlenih
kot običajno.
Delodajalci, ki so že prejeli dovoljenje za skrajšanje delovnega časa, lahko še vedno zaprosijo za
nadomestilo za brezposelnost in je mogoče zaprositi za nujni ukrep-če je še vedno potreben-po
zmanjšanju delovnega časa dovoljenje je prenehale.
2. nujna podpora neodvisnim delavcem
Za neodvisne delavce je bila uvedena pomoč v nujnih primerih socialne pomoči. S tem ukrepom lahko
neodvisni delavci prejmejo dodatno dohodkovno podporo za življenjske stroške. Pomoč v nujnih primerih
socialne pomoči bo dopolnila zakonsko predpisani socialni minimum. Znesek zakonskega socialnega
minimalnega zneska je odvisen od življenjskih in družinskih razmer, najvišji znesek, ki ga je mogoče prejeti
v skladu z zakonsko predpisanimi socialnimi minimalnimi, pa znaša 1.653,65 EUR na mesec. V okviru nujne
pomoči za socialno pomoč se ne bo opravil noben test prihodkov od premoženja ali partnerja. Podpora v
okviru začasnega ukrepa je možna tudi v obliki posojila z delovnim kapitalom po znižani obrestni meri.
Odlog plačila davka
Nizozemski podjetniki, na katere vplivajo gospodarske posledice COVID-19, lahko zaprosijo za izredni
odlog plačila za pobiranje davkov ali zahtevajo znižanje davka na začasno dohodnino ali oceno dohodnine.
Nizozemski davčni organi so poleg tega naznanili, da se bo obrestna mera za zbiranje in davčna obrestna
mera začasno znižala. Napovedani davčni ukrepi so del ukrepov, ki jih Nizozemska vlada jemlje za ublažitev
ekonomskega vpliva coronavirusa. Ukrepi so podrobneje pojasnjeni v nadaljevanju.
1. zahtevek za izredni odlog plačila
Podjetja, ki doživljajo težave s plačilom, lahko zaprosijo za izredni odlog plačila davka od dohodkov pravnih
oseb, dohodnine, DDV in davka na plače. Odlog se odobri, če davkoplačevalec predloži pisno izjavo, ki

poroča o izzivih in vprašanjih, ki jih je naletel zaradi krize COVID-19. Takoj ko DTA prejme prošnjo za odlog,
bodo prenehali zbirati neporavnane davčne dolgove. Ocene takih zahtevkov s strani DTA bodo potekale
pozneje. Običajne zahteve za odlog plačila se bodo še naprej uporabljale.
V prihodnjem obdobju se bodo nizozemski davčni organi ODPOVEDUJEJO ali obrodijo zamudne kazni zaradi
neplačevanja ali pravočasnega plačila, DDV in/ali davka na plače. Čas za obdelavo teh zahtev se lahko poveča, ko
se število zahtev zviša.
V štirih tednih po vložitvi zahtevka je treba predložiti izjavo strokovnjaka (na primer zunanje svetovalce, zunanje
finančnike, sektorske organizacije, revizorje ali finančne svetovalce) pri nizozemskih davčnih organih, ki dokazujejo,
da je plačilo težave so povezane z izbruhom COVID-19. . Nizozemska vlada še ni objavila zahtev za vsebino te izjave.
2. začasna presoja
Podjetniki, ki pričakujejo nižji obdavčljivi dobiček zaradi krize COVID-19, lahko zaprosijo za takojšnje znižanje
začasne akontacije davka od dohodkov pravnih oseb. DTA je navedel, da bo vsaka zahteva za nižjo začasno oceno
odobrena in da se lahko take prošnje vložijo prek rednih kanalov.
3. začasno zmanjšanje obrestne mere zbiranja in davčne obrestne mere
Če davčna ocena ni plačana ali ni plačana pravočasno, se delež zbiranja na splošno izplača po stopnji 4% od
trenutka, ko se plačilni rok izteče. Nizozemski davčni organi so naznanili, da se bo obrestna mera zbiranja začasno
znižala s 4% na 0,01% od marca 23, 2020. Ta znižana obrestna mera se bo uporabljala za vse davčne dolgove.
Davčni interes postane zapadel, če nizozemski davčni organi niso mogli pravočasno naložiti Ocene zaradi, na
primer, davčne napovedi ni pravočasno vložena ali ni bila vložena pravilno. Sedanja davčna obrestna mera je 8%
za davek od dohodkov pravnih oseb in 4% za vse druge davke. Davčna obrestna mera se bo tudi začasno znižala
na 0,01%. Ta znižana obrestna mera se bo uporabljala za vse davke, za katere lahko pride do dolgovanega davčnega
interesa, in se bo uporabljal od junija 1, 2020 (čeprav je za dohodnino, zmanjšana stopnja velja od julija 1, 2020).

NEMČIJA
Ukrepi, ki jih Nemčija izvaja za pomoč potencialno pod stresom/v stiski podjetja:
Obstaja pomoč tako na zvezni in državni ravni.
Nemška vlada je na zvezni ravni sprejela ali bo kmalu sprejela naslednje ukrepe:
1.

Za podjetja obstaja likvidnostna pomoč v neomejenem znesku.

2.

Za zaposlene je veliko širšega dostopa do skrajšanja delovnega časa, kar bo podjetjem omogočilo
skrajšati delovni čas, pri čemer je primanjkljaj plač zaposlenih nadomestil sistem socialne
varnosti.

3.

Obstaja davčna olajšava, zlasti z davčnimi odlogi in ustavitvijo izvršilnih ukrepov proti družbam
za neplačane davke do konca leta 2020 (vključno z vsemi zamudnimi obrestmi).

4.

Prišlo bo do prekinitve do 30 september 2020 splošne obveznosti iz nemškega zakonika o
insolventnosti za direktorje insolventnih družb, da vloži v stečaj v 3 tednih od družbe, ki postane

preveč zadolžene ali ne more plačati neporavnanih dolgov, kadar je to potrebno. Zvezno
ministrstvo za pravosodje bo pooblaščeno, da podaljša čas takšne prekinitve do 31. marca
2021. Preberite več o tem v tem blogu.
5.

Nemška zvezna vlada namerava ustanoviti 40 milijard EUR COVID-19 zvezni Solidarnostni sklad
(Solidaritätsfond) za samostojne trgovce, samostojne strokovnjake in zelo mala podjetja z največ
10 zaposlenimi. 10 milijard EUR takega Solidarnostnega sklada bo na voljo v obliki nepovratne
pomoči, ki ne bodo vračale denarja, in 30 milijard EUR bo na voljo prek posojil, ki jih bo ta
Solidarnostni sklad izplačal neposredno.

Če gre za neomejeno likvidnostno pomoč, bo zagotovljeno:
1.

Država v lasti banke, KfW, z odprtjem obstoječih kreditnih programov KfW za obstoječa podjetja
in zagonska dela za nove skupine posojilojemalcev in povečanje tveganja KfW od 50% do 70%.
Vsak zahtevek za kredit je treba opraviti, kot je običajno, prek ustreznih komercialnih bank
(Hausbanken). V praksi bo ta program na voljo 23. marca 2020;

2.

Povečanje najvišjih državnih jamstev na 2.500.000 EUR in omogočanje bankam, da v treh dneh
po prijavi sprejmejo izrecne odločitve za zneske do 250.000 EUR (leichterer Zugang zu
Bürgschaften).

3.

Posebni programi v KfW za podjetja v kriznem statusu. To bo doseženo s povečanjem tveganih
delov KfW.

4.

Posebna potrdila o tveganju izvoznih kreditov po vzoru kriznih programov nemškega Evropskega
računskega sodišča (Hermes) v 2009.

Takšni ukrepi na zvezni ravni bodo zahtevali dovoljenje EU za državno pomoč in razumemo, da je nemška
centralna vlada na ravni EU sprejela ustrezne zahtevke.
Poleg finančne pomoči na nemški zvezni ravni lahko obstaja dodatna pomoč na državni ravni.
Država Hessen je na primer:


program za nezavarovana posojila za mala podjetja (kapital für Kleinunternehmen) in



zagotovila jamstva v višini do 1.250.000 EUR za mala in srednje velika podjetja z zajamčenim deležem 80%
zajamčenih posojil (ali 60% v primeru "izrecnih jamstev").
Posebni vidiki odgovornosti države in odškodnine, ki izhajajo iz izgub, so nastali zaradi ukrepov, sprejetih
za boj proti COVID-19, so urejeni v nemškem zakonu o zaščiti pred okužbami (Infektionsschutzgesetz –
"IfSG"). Ta pravila se uporabljajo zlasti v zvezi z izgubo dohodkov zaposlenih, ki so predmet naročil,
sprejetih na podlagi IfSG, kot tudi druge določene izgube, ki jih neposredno povzročijo določeni ukrepi.
Vendar pa pravila o državni odgovornosti in odškodnini v skladu z MSRP ne zajemajo le posebnih primerov
in ne zagotavljajo splošnega načela odgovornosti države in odškodnine.
Če gre za izgube, ki niso zajete v IfSG, je treba sprejeti uporabo splošnih pravil nemške državne
odgovornosti in odškodnine.
Kaj naj podjetja storijo zdaj v odgovor na COVID-19?

Podjetja morajo pri nemški banki (Hausbanken) preveriti posebne posojilne in jamstvene programe (na
ravni KfW in posamezne državne ravni), ki so jim na voljo. Posvetovati se morajo s svojimi odvetniki za
kmalu

