
Izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka 

Upravičenec 

Upravičenec za izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka je tisti, ki zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, tudi  

• kmet, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali 5. odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v 
obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi pravni podlagi. 

Višina izredne pomoči 

Za mesec marec 2020 znaša višina izredne pomoči 350 EUR. Za meseca april in maj 2020 pa v višini po 700 EUR.  Pogoj je, da so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 
do uveljavitve zakona in da nimajo neplačanih zapadlih davčnih obveznosti na dan uveljavitve zakona. 

Postopek 

Upravičenec mora preko informacijskega sistema FURS (e-Davki) predložiti izjavo, s katero potrdi, da gre za upravičeno osebo in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati 
svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. 

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni: 

• vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali 

• vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu in maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020. 

Upravičencu, ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo 
od 19. aprila do 30. aprila 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije do 10.maja 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo 
od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije 10. junija 2020. 

Izjava upravičenca je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani FURS. 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 leta 2019. V primeru, da ta pogoj 
pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč. 

Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe in kmete 

Kmetje so za meseca april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti. Pogoj je, da so te osebe vključene v obvezno zavarovanje na dan 
uveljavitve tega zakona in da poravnavajo obvezne dajatve oz. nimajo na dan oddaje vloge neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. 

Obvezna je predložitev IZJAVE, kot navedeno že zgoraj. V kolikor se ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno 
varnost, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. 

 



IZJAVA ZA PRIDOBITEV TEMELJNEGA DOHODKA IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV JE ŽE NA VOLJO 

 

 

Dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v 

papirnati obliki. Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, 

družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem 

obsegu. Za koriščenje obeh omenjenih ugodnosti je treba na Finančno upravo RS poslati posebno izjavo le preko eDavkov  (prek spletnega portala 

eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti. 

 

Mesečni temeljni dohodek: 

• 18.4.2020: če bo izjava vložena do tega datuma za marec, bo nakazan denar na TRR 25.4.2020 

• od 19.4. do 30.4.2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april, bo nakazan denar na TRR 10.5.2020 

• od 1.5. do 31.5.2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april in/ali maj, bo nakazan denar na TRR 10.6.2020 

• Oprostitev plačila prispevkov: 

• 30.4.2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 

20.4. in 20.5.2020. 

• 31.5.2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020. 

 

Preverite, ali imate poravnane vse zapadle davčne obveznosti! 

OPOZARJAMO, da je za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov treba imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve 

izjave preko eDavkov, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih. Za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka 

pa je treba imeti poravnane vse davčne obveznosti na dan uveljavitve ZIUZEOP. Finančna uprava bo to upravičenost preverjala po davčni kartici 

zavezanca na dan 9. 4. 2020. 

 

Kako si namestiti eDavke? 

To je povsem enostavno, saj je registracija mogoča tudi zgolj z davčno številko in z geslom: 

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste 

tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti. Če imate pri tem težave se obrnite na naš klicni center za pomoč 

uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si. Vse zadeve (vprašanja, preverjanja, itd.) s Finančno upravo 

skušajte urejati prek klicnega centra za fizične osebe na številki 08 200 1001, za pravne osebe na številki 08 200 1003 prek elektronske pošte uradov 

 

 

 

 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/pages/registration/intro.aspx
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/mobilna_aplikacija_edavki/#c6490
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=vrocanje_fo
mailto:sd.fu@gov.si
https://www.fu.gov.si/kontakti/kontaktni_center_furs/#c6535


Izredna pomoč – mesečni temeljni dohodek (MTD) 

Oprostitev plačila prispevkov 

Upravičenci: - Samozaposleni in družbeniki, ki so poslovodne osebe, 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 leta 2019. V primeru, da ta pogoj 

pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč 

- Verski uslužbenci 

- Kmeti 

Če so opravljali dejavnost najmanj od 13.marca 2020 do uveljavitve zakona 

Višina: - Marec:   350,00 eur 

- April:       700,00 eur 

- Maj:        700,00 eur 

              + oprostitev plačila prispevkov 

Upravičeni niso: - Ki ne plačujejo obveznih dajatev in ne izpolnjujejo drugih denarnih nedavčnih obveznosti 

- Če imajo na dan uveljavitve tega zakona neplačane zapadle davčne obveznosti 

Uveljavljanje: - Obrazec objavljen na portalu eDavki. Vloga se lahko poda za več mesecev skupaj 

- Izjava šteje za informacijo javnega značaja in se objavi na spletni strani FURS. 

- Predvidene globe, če se FURS ne obvesti o naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev za 

ukrep. 

»Bistveno zmanjšan obseg«: - Vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu 

februarju 2020 ali 

- Vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v 

mesecu februarju 2020. 

Časovnica:  

Trenutek vložitve izjave Plačilo 

Do 18.4.23020 25.4.2020 

od 19.4. do 30.4.2020 10.5.2020 

od 1.5. do 31.5.2020 10.6.2020 

 

Za prispevke predložiti izjavo do konca meseca, za katerega se uveljavlja oprostitev za marec se vloži 

do konca aprila. 

 

Posledica neresnične izjave: - Prejemnik je dolžan vrniti sredstva v celoti. 

 



 

 

 


