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Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije je poslana na ministrstva oz. Vlado R Slovenije pobude za
reševanje gospodarstva zaradi uvedenih potrebnih ukrepov za zajezitev virusa COVID 19.
Vlada R Slovenije je sprejela ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE
COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO.
Po izjavah pristojnih je mogoče razbrati, da bodo sledili še dodatni predlogi.
Glede na naše tri pobude, lahko zaključimo, da je, po našem mnenju, Vlada R Slovenije pravilno
sprejela usmeritev, da mora sleherni plačnik davkov, ki je bil oškodovan zaradi prepovedi delovanja
oz. posledic prepovedi delovanja, pridobiti določeno ODMENO oz. odškodnino in sicer na podlagi
individualne vloge. Žal so trenutne ODŠKODNINE omejene zgolj na »financiranje« zaposlenih oseb
ter t.i. samozaposlenih oseb, podjetja pa so primorana plačevati tudi druge stroške, kar bo potrebno
tudi reševati (najemnine za trgovine, telefonija, ogrevanje itd.).
To pismo ni namenjeno analizi ukrepov (ker se zavedamo, da ni časa za vse analize), prosimo pa
Vas, da med sprejemanjem zakona, vnesete spremembe, kot so navedene spodaj, saj gre za
predloge, ki bodo pomagale doseči NAMEN predlaganega zakona.

I.

Nujni popravki – pobude ZDSS:

A.
Zaradi nejasne določbe v prvi alineji 34. členu, predlagamo, da se prva alineja spremeni:
- drugi samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost (ne glede na
pravnoorganizacijsko obliko) in je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te oz.
v zvezi z dejavnostjo.
OBRAZLOŽITEV: Alineja bi zajela osebe, ki delujejo »preko« t.i. d.o.o.-jev in so lahko zavarovani kot
»imetniki lastniškega deleža« ali pa kot t.i. zaposlena oseba. Ključno je, da mora zakon omogočiti
povrnitev škode vsem osebam, ki plačujejo obvezne prispevke in to ne glede na obliko, v kateri
izvajajo dejavnost. Zaradi spremembe zakonodaje, je veliko družbenikov ostalo v zavarovanju pod
šifro 01, čeprav je zakon predvideval drugačno podlago za zavarovanje. Menimo, da mora zakon
zajeti tudi navedeno skupino, saj ni objektivnih razlogov za izločitev navedenih oseb.
B.
Predlagamo, da se vnese v 35. člen (izplačilo) še zadnja alineja, ki bi se glasila » - ali drugi dokazi, ki
bi dokazali škodo zaradi ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID 19.«.
Obrazložitev: Menimo, da administrativni presečni datum za analizo izgube oz. škode (FEBRUAR) ni
najbolj primeren za vse primere (npr. sezonski vpliv ipd.). V praksi se je pokazalo, da lahko SPP
dohodkov v februarju sploh ni imel (ker je čakal na sezono v marcu), hkrati pa v marcu ni smel izvajati
dejavnosti.
C.

Predlagamo, da se 1. odstavek 38. člena dopolni z naslednjim, novim odstavkom:
Pod pojmom samozaposleni se štejejo tudi osebe, ki delujejo v enoosebni družbi in so zavarovani, kot
zaposlene osebe.
Obrazložitev; Predlagamo, da se dopolni 38. člen v smeri, da so oproščeni tudi osebe, ki so
zavarovane v enoosebnih družbah v smislu delovnega razmerja čeprav gre za t.i. enoosebni d.o.o.
Gre za več okoli 3000 oseb, ki so po spremembi ZPIZ-2 ostali zavarovani kot zaposlene osebe in niso
spremenile šifre zavarovanja.
D.
Zaradi nejasnosti sprejetih predpisov, predlagamo, da se spremijo datum od katerega se lahko
uveljavljajo vse pravice. Predlagamo, da se vse pravice lahko uveljavljajo od 16.3.2020, torej od
datuma, ko je država omejila možnost doseganja prihodkov. Podjetje, ki je iz poslovnih razlogov
omejilo poslovanje, pa se naj pravice uveljavijo od datuma nastanka okoliščin za znižanje prihodkov.
Predlagamo spremembe 29. člena.

II.

Predlogi za naprej v zvezi z reševanjem gospodarstva zaradi virusa COVID 19

ZDSS meni, da mora Vlada R Slovenije čim prej vpeljati možnost za financiranje stroškov podjetij, ki
ne smejo izvajati dejavnosti oz. ki so zaradi prepovedi dejavnosti njihovih poslovnih partnerjev,
bistveno zmanjšali obseg dela.
Predlagamo uvedbo DOTACIJ za oškodovana podjetja, ki bi pokrila nujne fiksne stroške, brez katerih
podjetja ne morejo delovati – tudi v času krize.
Prav tako je potrebno sprejeti ukrepe za financiranje NOVIH posojil. Ocena je, da bi bilo (morebiti)
smiselneje ukrepe za GARANCIJE za stare kredite, usmeriti v t.i. nove kredite oz. posojila.
Ukrepi zaradi množičnega vrednotenja nepremičnin niso primerni iz razloga, ker bi lahko država
sprejela zgolj sklep, da so cene, zaradi krize dejansko padle in sicer za od 25-30%. OECD
predpostavlja, da bo trg storitev in nepremičnin najbolj prizadet. Ocenjujejo padec med 25 in 30% 1.

III.

SKLEP

V imenu članov Zbornice davčnih svetovalcev se zahvaljujemo za vaš trud oz. napore, ki jih vlagate v
reševanje nastale situacije.
Pred kratkim (12.2.2020) je naša zbornica poslala na Ministrstvo za finance in FURS pobudo za
uvedbo KODEKSA ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV in inštitut VARUHA za pravice plačnikov
davkov, kot to velja v preko 120-tih državah.
Navedeni KODEKS pravic nam je trenutno vodilo (enakost pred zakonom ipd.) za vse predloge, ki
jih pošiljamo organom za reševanje problemov gospodarstva. V kodeksu je določena tudi pravica
plačnikov davkov, da mora država, v izrednih okoliščinah, še posebej pozorno delovati na področju
kaznovanja oz. obdavčevanja in tudi, da država ne sme pobirati nobenih dajatev v primerih, ko
podjetje ne more izvajati dejavnosti.
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Glej : https://www.oecd.org/newsroom/oecd-updates-g20-summit-on-outlook-for-globaleconomy.htm

Upamo, da boste, po koncu krize, podprli naše prizadevanja ter podprli uvedbo KODEKSA in
inštituta VARUHA za pravice plačnikov davkov, kar bi raven sodelovanja med izvršilno vejo
oblasti in gospodarstvom dvignili na višjo – »primerljivo EU« raven.
Še enkrat hvala in lepo pozdravljeni. Pa veliko zdravja, Vam želimo.

Predsednik ZDSS, mag. Franc Derganc

