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Končno. Po dveh mesecih od sprejetja PKP 7, tik pred oddajo davčnih obračunov (rok je 31. marec), je 

ministrstvo za finance vendarle spisalo in v uradnem listu objavilo pravilnik o merilih sorazmernosti pri 

pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. V njem določa, kdaj bodo morali delodajalci vračati od države 

povrnjena nadomestila za čakanje na delo in podjetniki mesečni temeljni dohodek glede na upad 

prihodkov v koronaletu 2020. 

Davčni svetovalci so razočarani. Pravilnik, ki ga je ministrstvo moralo objaviti na podlagi PKP 7, ne 

določa poenostavitev za tiste, ki so morali biti po vladnih odlokih tako ali tako zaprti in tako rekoč niso 

imeli prihodkov. Niti ne odpustkov za tiste, ki so širili svojo dejavnost ali dodatno zaposlovali. Nekateri 

so namreč upali, da se bo pogoj upada prihodkov za 10 odstotkov oziroma za jesenske pomoči za 20 

odstotkov v letu 2020 glede na leto 2019 upošteval le glede na isti obseg dejavnosti. Konkretno: če je 

imela oseba v letu 2019 in 2020 restavracijo in je za delo v njej uporabila pomoči, bi se štel le upad 

prihodkov v restavraciji in se k njim ne bi prištevali tudi prihodki novozgrajenega hotela v letu 2020. 
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Kaj pravilnik ureja? 

Določa, kdo bo moral glede na upad prihodkov vračati in kdo ne nekatere protikoronske pomoči, in 

sicer nadomestila za čakanje na delo in tudi temeljni dohodek za samozaposlene. 

Pravilnik konkretno določa formuli za izračun povprečnih mesečnih prihodkov za leto 2019 oziroma 

2020, za določene prejemnike pomoči, ki niso poslovali celo leto 2019 oziroma 2020. Primer: podjetje 

izračuna povprečni mesečni prihodek za leto 2019 in za leto 2020 po formuli (prihodki v letu x 30,4) / 

število dni poslovanja v določenem letu. Če je upad 10- ali 20-odstoten (odvisno od vrste in obdobja 

prejemanja pomoči), pomoči ni treba vračati. Pravilnik podrobno rešuje primere, ko je subjekt začel 

poslovati šele v letu 2020. 

Dodatno pravilnik določa, kaj se šteje za obdobje poslovanja. Upad prihodkov za namene vračanja 

pomoči se namreč izračuna glede na število dni poslovanja predlanskim in lani. Podjetnik oziroma 

podjetje je poslovno aktivno, če je registrirano, razen v določenih primerih. Za s. p. tako določa, da se 

za obdobje poslovanja ne šteje obdobje, ko je bil nosilec odsoten in na to odsotnost ni mogel vplivati na 

primer zaradi bolezni. To pa ne velja v primeru, ko ima zaposlene ali je njegovo podjetje poslovno 

aktivno kako drugače, razlaga Mirjam Trdan iz družbe za računovodske storitve in davčno 

svetovanje Dafin. Podjetnik je tako poslovno aktivno, če: 

• je prejemnik pomoči – fizična oseba odsoten zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za 

starševsko varstvo (obdobje prejemanja materinskega, očetovskega in starševskega 

nadomestila), 

• ima prejemnik pomoči – fizična oseba v obdobju svoje odsotnosti zaposlene ali 

• ostaja podjetje prejemnika pomoči – fizične osebe poslovno aktivno po drugih deležnikih. 

Razočaranje: na vračilo pomoči ne vplivajo ne naložbe ne zaposlovanje 

»Dva meseca smo čakali na pravilnik in upali, da bo načelo sorazmernosti upoštevalo tudi druge 

parametre, kot je gibanje števila zaposlenih, investiranje ... Podobno, kot to določajo pogoji za 

subvencijo za fiksne stroške. Pa nič od tega. Upali smo, da bo to načelo drugače obravnavalo subjekte, 

ki jim je bilo poslovanje prepovedano zaradi vladnih odlokov, torej da jim upravičenosti ne bi bilo 

treba dokazovati – tako ali tako niso delali – pa tudi nič od tega,« pravi Trdanova. 

In zakaj pravilnik ne upošteva denimo lanskih naložb in prihodkov iz tega naslova ne izvzema iz 

ugotavljanja pogojev za vračila pomoči? Ministrstvo za finance pojasnjuje: »Bilo bi neprimerno, da 

se v tem trenutku spreminjajo pogoji za dodelitev pomoči za nazaj, saj se nekateri potencialni 

upravičenci zaradi zakonsko postavljenih pogojev niso odločili za oddajo vloge za pridobitev pomoči v 



okviru protikoronskih paketov, ker so ocenili, da teh pogojev ne bodo izpolnili. Z naknadno 

spremembo, dopolnitvijo pogojev bi bila taka sprememba diskriminatorna do teh oseb ter tudi do 

tistih prejemnikov pomoči, ki so prav tako vezani na pogoj upada prihodkov, niso pa zajeti s tem 

pravilnikom.« 

Kaj morajo narediti tisti, ki bodo morali vračati pomoči 

Kdor ugotovi, da ni izpolnil pogoja upada prihodkov, mora o tem obvestiti Furs najpozneje do roka za 

predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb oziroma dohodkov iz dejavnosti. Torej do 

konca marca. Znesek prejete pomoči mora vrniti v 3o dneh od vročitve odločbe. Vračilo je 

brezobrestno. 

 
 

 
 


