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Spoštovana g. Zdravko Počivalšek in predsednik Vlade g. Janez Janša,

Zbornica davčnih svetovalcev je dne 8.4.2020 poslala na Vlado pobudo številka 5, v kateri je predlagala
spremembe t.i. MEGA KORONA zakona s katerimi bi omogočili plačnikom davkov uveljaviti ukrepe ob
spoštovanju načela ENAKOSTI PRED ZAKONOM.
Člani Zbornice davčnih svetovalcev so tekom preučevanja zakona v praksi, ugotovili še nekaj dodatnih
težav, ki bi jih bilo smiselno odpraviti. Predlagamo, da upoštevate pri spremembi zakonodaje tako
pobudo 5, kot tudi spodnje predloge.

Hvala za ugoditev pobude.

I.

PREDLOG

Predlagamo, da se 99. člen ZIUZEOP v celoti črta.

Obrazložitev:
Besedilo 99. člena:
22. VRAČILO PREJETIH SREDSTEV 99. člen (skupni pogoj za določena upravičenja in nadzor)
(1) Subjekti, ki so uveljavili:
- povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo iz poglavja 1.1 tega zakona,
- povračilo nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela iz poglavja 1.1 tega zakona,
- oprostitev plačila prispevkov po 28., 33. in 38. členu tega zakona ali - izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka morajo v primeru, da je
od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020 vrniti prejeta
sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
(2) Subjekt, ki je uveljavil upravičenja po tem zakonu in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njihovo pridobitev, o tem obvesti Finančno upravo
Republike Slovenije in znesek prejete pomoči vrne na podlagi ugotovitvene odločbe v roku 30 dni.
(3) Nadzor nad uveljavljanjem pravic iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena izvaja Finančna uprava Republike Slovenije.

Določilo 99. člena, v povezavi z določilom 33. člena posega v pravice plačnikov davkov (podjetja) na
način, da podjetja morajo upoštevati določila zakona, vsaj v delu, ko in če delavci delajo v času t.i.
korona ukrepov. Ko in če navedeno podjetje preseže kriterije iz zakona, pa mora »ugodnost« vrniti
državi. Postavlja se torej vprašanje smiselnosti določbe, predvsem pa zakon ne bi smel zahtevati od

podjetij, da se posega v t.i. delovna razmerja, če in ko podjetje ne želi uveljavljati ugodnosti iz t.i.
KORONA zakonodaje.
Glede na povedano, je zato smiselno, da se 99. člen v celoti črta, podjetja, ki bi v nasprotju z izjavo
uveljavljala ugodnosti, pa bodo morala vračati sredstva že na podlagi izjave v primeru ko in če se
ugotovi, da so uveljavljala sredstva v nasprotju z podano izjavo.

II.

PREDLOG

Predlagamo, da se v 24. členu v 2. odstavku črta beseda »zaporedoma«.
Predlagamo, da se doda v drugem odstavku novi stavek, ki glasi: »Delodajalec lahko uveljavlja ukrepe
iz tega odstavka tudi za skrajšan delovni čas«.
Obrazložitev: Izkušnje iz Avstrije so pokazale, da bodo gostinski lokali in hoteli imeli na začetku
delovanja manj dela, zato je smiselno, da lahko delodajalec pozove delavca na delo tudi za skrajšan
delovni čas.

III.

Predlog

Predlagamo, da se v 25. členu črta besedna zveza »ki izpolnjuje pogoje iz 22. člena tega zakona«.

Obrazložitev: V praksi se pojavijo primeri trgovk, ki zaradi javnega prevoza ni mogla izvajati dela pri
delodajalcu. V tem primerih mora država omogočiti delodajalcu povračilo stroškov.

IV.

Predlog

V drugem odstavku 31. členu se za besedo »če to delo lahko opravi« doda naslednja besedna zveza
»ustrezno usposobljeni delavec«.
Obrazložitev: Sprememba je nujna, saj ni mogoče od delodajalca zahtevati zaposlitev oseb, ki niso
usposobljeni za določena delovna mesta.
V.

Predlog

Glede na ureditev iz 35. člena, predlagamo, da FURS spremeni izjavo, ki jo je pripravil v E-davkih. Saj
slednja ni skladna z določilom zakona.
VI.

Predlog

Prosimo Vas, da v 34. in 38. členu se črta besedilo »in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno
zavarovanje tudi na drugi zavarovalni podlagi, «, kar smo predlagali že v pobudi 5.
Obrazložitev: Po trenutni zakonodaji so izvzeti tisti samozaposleni, ki so obvezno zavarovani za 4 ure
kot samozaposleni po 15. členu ZPIZ-2 in imajo za 4 ure urejena drugo obliko zavarovanja, npr. mati
otroka do 3 leta, invalidi, bolniške, upokojenci itd.
Pojem samozaposleni je potrebno razlagati v smislu 15. člena ZPIZ-2.

Predsednik ZDSS, mag. Franc Derganc

Predloge pripravili: 21 članov ZDSS, podanih preko VIDEO KONFERENCE dne 17.4.2020

