
 

Pregled interventnih ukrepov je pripravila Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov pri GZS- Zbornici računovodskih servisov dne 8.4.2020, na podlagi takrat znanih informacij in sprejetega predloga 

ZUIZEOP. Ker ZUIZEOP v času priprave tega obvestila še ni bil objavljen v Uradnem listu, dopuščamo možnost, da organ, ki je pristojen za presojo zadev, predvidene ukrepe razlaga drugače.  

 

 

UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU  

Ukrepi veljajo za pravne osebe (davek od dohodkov pravnih oseb, DDV, dohodnina zaposlenih in druge vrste davčnega odtegljaja) in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 

(predhodna akontacija in akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, DDV, dohodnina zaposlenih) 

UKREP Način uveljavljanja ukrepa Rok za oddajo 
Rok za 
plačilo 

Obrazec/ 
vloga 

Način 
oddaje 

Pravna podlaga Opomba 

Predložitev davčnega 
obračuna 

Obrazec za davčni obračun 31.5.2020 

30 dni od 
oddaje 
davčnega 
obračuna 

Obračun 
DDPO 
Obračun DDEJ 

eDavki 
Zakon o interventnih 
ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) – 3. člen 

Ker je 31.5.2020 
nedelja, se 
premakne na 
naslednji delovni 
dan – 1.6.2020. 

Predložitev davčnega 
obračuna za zavezance, ki 
imajo davčno obdobje 
različno od koledarskega leta 

Obrazec za davčni obračun 

Dva meseca po 
izteku roka iz 
3.odst 358. 
člena ZDavP-2, 
tj. pet mesecev 
po koncu 
poslovnega leta 

30 dni od 
oddaje 
davčnega 
obračuna 

Obračun 
DDPO 

eDavki 
Zakon o interventnih 
ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) – 3. člen 

 

Priglasitev ugotavljanja 
davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih 
odhodkov 

Priglasitev v obrazcu za davčni 
obračun 

31.5.2020 - 
Obračun 
DDPO 
Obračun DDEJ 

eDavki 
Zakon o interventnih 
ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) – 4. člen 

Ker je 31.5.2020 
nedelja, se 
premakne na 
naslednji delovni 
dan – 1.6.2020. 

Plačilo akontacije davka 
10.5.2020 in 10.6.2020 

Akontaciji za april in maj, ki 
dospeta v plačilo zadnji dan 
aprila in zadnji dan maja, se ne 
plačata (glej 4. odst. 298. 
člena, 1.odst. 307a člena in 3. 
odst. 371. člena ZDavP-2 

- se ne plača - - 

PREDLOG Zakona o 
interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-
19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in 
gospodarstvo (ZIUZEOP) – 
62. člen 
  

 
Neplačani obroki 
akontacije in 
predhodne 
akontacije 
dohodnine se ne 
štejejo za 
obračunane. 
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UKREP Način uveljavljanja ukrepa Rok za oddajo 
Rok za 
plačilo 

Obrazec/ 
vloga 

Način 
oddaje 

Pravna podlaga Opomba 

Sprememba akontacije 
davka 

Vloga za znižanje akontacij, ki 
vsebuje: 
- oceno davčne osnove za 
tekoče leto in 
- podatke, ki dokazujejo 
spremembo davčne osnove 

30 dni pred 
dospelostjo 
obroka 
akontacije 

- 

Ni 
predpisanega 
obrazca, 
predloži se 
vloga 

eDavki 
(lastni 

dokument) 

Zakon o interventnih 
ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) – 5. člen 

 
V primeru pozitivno 
rešene vloge, ki bo 
oddana do 
31.5.2020, bo prva 
akontacija, ki bo 
znižana, za mesec 
junij (plačilo, 
10.7.2020) 
 

Določitev nove zavarovalne 
osnove za samozaposlene 

Zavarovalna osnova v letu 
2020 se na novo določi na 
podlagi zadnjega obračuna 
akontacije dohodnine oz. 
dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti za mesec, po 
mesecu, v katerem je bil 
obračun davka predložen, 
vendar najpozneje za mesec 
junij 

Najpozneje za 
mesec junij 
2020 

- - - 
Zakon o interventnih 
ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) – 6. člen 

 

Odlog in obročno plačilo 
davkov (velja za vse vrste 
davkov, ne pa tudi za 
prispevke) 

Vloga za odlog oz. obročno 
plačilo davka - COVID-19, ki 
vsebuje: 
- pojasnilo oz. utemeljitev 
zahtevka in  
- dokazila, ki potrjujejo 
navedbe glede izgube 
sposobnosti pridobivanja 
prihodkov 

- - 

https://edavki
.durs.si/Edavk
iPortal/OpenP
ortal/Commo
nPages/Opdy
np/PageD.asp
x?category=o
dlog_obrok_e
pidemija_viru
s_covid19_po  

eDavki 
(lastni 

dokument) 

Zakon o interventnih 
ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) – 7. člen 

 
Obrazec je na 
spletni strani FURS 
za čas veljavnosti 
Zakona o 
interventnih ukrepih 
na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) do 
sprejetja sklepa 
Vlade RS, da so 
prenehali razlogi za 
ukrepe, uvedene s 
tem zakonom 
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UKREP Obrazložitev ukrepa Pravna podlaga 

Zamuda pri plačilu odloženih 
obrokov 

Če je davčni organ zavezancu za davek dovolil obročno plačilo davka po določbah ZIUJP in če 
zavezanec za davek zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v plačilo v obdobju trajanja 
ukrepov ZIUJP, zapadejo v plačilo vsi zapadli neplačani obroki tri mesece po prenehanju 
trajanja ukrepov po ZIUJP. 

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) – 7. člen 

Obračun obresti v času 
odloga in obročnega plačila 

Za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo davka oz. dovoljeno obročno plačilo davka v 
skladu z ZIUJP, se za odloženi znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi 
obrestmi), ne zaračunajo obresti. 

 

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) – 8. člen 

Davčna izvršba 

V obdobju trajanja ukrepov po ZIUJP ne teče zastaranje pravice do izterjave davka za tiste 
zavezance za davek, ki izkoristijo možnost po ZIUJP, če davčni organ ne začne oz. nadaljuje že 
začete davčne izvršbe. V tem primeru je zastaranje pravice do izterjave zadržano. Čas 
zadržanja se ne šteje v čas zastaralnega roka, določenega v 125. in 126. členu ZDavP-2, niti v 
čas veljavnosti rubeža, določenega v 189. členu ZDavP-2. 

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) – 10. člen 

Odmera dohodnine 

Ne glede na tretji odstavek 267. člena ZDavP-2 davčni organ najpozneje do 30. junija 2020 
sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine za leto 2019. 

Ne glede na šesti odstavek 267. člena ZDavP-2 mora zavezanec za davek rezident, če mu 
informativni izračun dohodnine za leto 2019 ni bil vročen do 15. julija 2020, vložiti napoved za 
odmero dohodnine do 31. avgusta 2020. 
 

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP) – 9. člen 


