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Tolmin, 23. 4. 2020 
 
 

IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA IN PRAVICA 
DO OPROSTITVE PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST 
 
Mesečni temeljni dohodek 
 
Upravičenci do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so samozaposlene 
osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki: 

• opravljajo dejavnost in so na tej podlagi vključeni v obvezno socialno zavarovanje ter 
ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno socialno zavarovanje tudi na kakšni 
drugi podlagi in 

• zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno 
zmanjšanem obsegu.  
 

Za samozaposlene osebe se skladno z zakonom štejejo: 

• samostojni podjetniki (osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno 
dejavnost); 

• fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost (npr. odvetniki, zasebni 
zdravniki, detektivi, zdravniki, kulturni delavci ...); 

• osebe, ki so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in 
se zanje v skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije 
(samozaposlitev, registrirana v drugi državi članici Evropske unije); 

• družbeniki oziroma delničarji gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v 
RS oziroma ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe, če niso 
zavarovane na drugi podlagi. 

 
Pod določenimi pogoji so zgoraj omenjene ugodnosti upravičeni tudi • kmetje, ki so 
prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje; • samozaposleni, ki zaposlujejo, in 
izpolnjujejo druge pogoje, določene z ZIUZEOP ter • vsi, ki imajo na podlagi invalidnosti pravico 
do dela s krajšim delovnim časom, in prejemajo delno nadomestilo ZPIZ (v sorazmernem delu).  
 
Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka (v 1. paketu ukrepov za omilitev posledic 
epidemije) niso upravičeni • tisti s. p.-ji, ki uveljavljajo pravico do krajšega delovnega časa po 
predpisih o starševskem varstvu, ter tudi • tisti s. p.-ji, ki so hkrati zavarovani na podlagi 
delovnega razmerja za krajši delovni čas. • Popoldanski s. p.-ji tudi niso upravičeni do 
mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov.  
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Skrajni rok za oddajo izjave je 31. maj 2020 
Na FURS je treba poslati posebno izjavo, ki je prek eDavkov (na spletu ali mobilni aplikaciji) na 
voljo od 14. aprila 2020 dalje.  
 
Če je bila oziroma bo izjava vložena … 

• do 18. aprila 2020 za marec bo denar (350 evrov) na TRR nakazan 25. aprila 2020; 
 

• od 19. do 30. aprila 2020 (za marec ali april oziroma lahko tudi marec in april skupaj) 
bo denar na TRR nakazan 10. maja 2020; 
 

• od 1. do 31. maja 2020 (za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev 
skupaj) bo denar na TRR nakazan 10. junija 2020. 

 
Pogoji za dodelitev temeljnega dohodka v višini: 
 

• 350 evrov za mesec marec, če imajo vsaj 25 odstotkov upada prihodkov glede na 
februar, 

• 700 evrov za meseca april in 700 evrov za maj 2020, če imajo v aprilu ali maju 2020 
vsaj 50 odstotkov upada prihodkov glede na februar 2020. 
 

Davčni dolg?  
Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ne bodo upravičeni, če imajo na dan uveljavitve 
tega zakona neplačane obveznosti do države. Stanje zapadlih davčnih obveznosti se lahko 
preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki 
in eKarticaC – carine, trošarine). 
 
Mesečni temeljni dohodek v višini 350 eurov in 700 eurov se ne šteje k računanju skupnih 
prihodkov v primerjavi s februarjem 2020 in prvim polletjem 2019. Prav tako se k računanju 
skupnih prihodkov v primerjavi s februarjem 2020 in prvim polletjem 2019 ne bo štela 
oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene. 
 
Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli 
za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 
20 % rast prihodkov glede na isto obdobje lani. V primeru, da ta pogoj pomoči ne bo dosežen, 
bo moral upravičenec vrniti celotno pomoč. 
 
Prav tako bo treba prejeta sredstva (skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi) vrniti 
v primeru, da bo od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za 
poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020. 
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Oprostitev prispevkov za socialno varnost 
 
Upravičenci do oprostitve plačila prispevkov za marec (od 13. 3. 2020), april in maj 2020 so 
upravičeni samostojni podjetniki in družbeniki poslovodne osebe, ki so na dan uveljavitve 
zakona, vključeni v obvezno pokojninsko oziroma invalidsko zavarovanje in ki imajo na dan 
oddaje vloge poravnane obveznosti do FURSa.  
 
Oprostitve plačila prispevkov ne morejo koristiti popoldanski s.p.-ji in osebe delno zavarovane 
preko starševskega varstva. 
 
Vloga oziroma izjava (ista kot za temeljni dohodek) mora biti vložena do konca meseca, za 
katerega želi oprostitev prispevkov, za marčevske prispevke najkasneje do 30. aprila 2020. 
Upravičenec z izjavo zagotavlja, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo 
opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. 
 
Kateri prispevki so oproščeni? 
Oproščeni so vsi prispevki za socialno varnost za: 

• marec (od 13. 3. 2020), ki zapadejo v plačilo 20. 4. 2020, prispevke od 1. 3. do 12. 3. je 
treba poravnati 20. 4. 2020; 

• april, ki zapadejo v plačilo 20. 5. 2020.; 
• maj, ki zapadejo v plačilo 20. 6. 2020. 

 
Prispevki se obračunajo in ne plačajo. 
 
Preglednica upravičenosti (pripravljena po pojasnilih FURS 10. 4 .2020) 

Status  
Temeljni 
dohodek 

Oprostitev 
prispevkov 

Polno zavarovan, ki ne zaposluje DA DA 

Polno zavarovan, ki zaposluje DA DA 

Polno zavarovan – bolniška odsotnost DA DA 

Delno zavarovan     

- delni upokojenec DA DA 

- starševsko varstvo NE NE 

- popoldanski s.p. NE NE 

 
Naj omenim, da je do 16. aprila 2020 Finančna uprava RS prejela že 30.000 izjav za oprostitev 
plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka. 
 
 
 
Za SPOT Svetovanje Goriška pripravila: Polona Cimprič, Posoški razvojni center 


