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Kakšen vpliv bodo imele koronapomoči na vaše davke in prispevke?
Kot samozaposleni ste lahko iz ukrepov države prejeli koronapomoči v obliki temeljnega dohodka in
oprostitve prispevkov za samozaposlene.
Sedaj vas zanima, ali bo ukrep zavezancem višal davčno osnovo in ali boste zato morali pri obračunu
davka za leto 2020 plačati več, kot bi plačali, če pomoči ne bi dobili?
Ali bo vplivala oprostitev prispevkov na morebiten prehod v višji razred za plačevanje prispevkov?
Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem
obsegu, so bili upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 350€ za marec in po 700€ za april
in maj 2020.
Kakšen bo vpliv temeljnega dohodka na bilanco in davke?
Po navedbah Furs-a bo temeljni dohodek izvzet iz prihodkov, torej tudi ne bo višal davčne osnove in
obveznosti za plačilo višjih prispevkov v letu, ki sledi. To velja za običajne espeje in za normirance. Gre
za prihodek, ki se pripozna v računovodskih izkazih, v davčnem obračunu pa se bo izvzemal.
Kaj pa ukrep oprostitve prispevkov?
Espeji so oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja za april in maj ter tudi za
prispevke po 13. marcu.
Zakon določa, da espeji za pomoč v obliki oprostitve plačila ne plačajo dohodnine. Vendar se davek za
navadne espeje, ki ugotavljajo davčno osnovo (dobiček) na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih
odhodkov, zaradi te pomoči res ne bo zvišal.
Kot izhaja iz pojasnil FURS-a, je drugače za normirance . Težava je pri teh espejih, ki ugotavljajo davčno
osnovo v obliki normiranih, 80-odstotnih odhodkov.
Če je ta imel na mesec iz dejavnosti npr. 1.000€ prihodkov in mu država pokrije še 402€ prispevkov
(toliko znašajo minimalni mesečni polni prispevki), bo davčna osnova namesto 200 € (20 odstotkov od
1.000€) 280,4€ (20 odstotkov od 1.402€). Prvič bi davka plačal 40€, drugič pa 56,08€. Opozorimo, da
gre za mesečni izračun davka z namenom poenostavitve za lažje razumevanje sistema, sicer se
mesečno plačujejo akontacije, davčna obveznost pa se v celoti poravna po oddaji letnega obračuna.
Normiranci ne smejo upoštevati posebnih odhodkov, saj so v sistemu normiranih. Njim se priznajo le
80-odstotni odhodki, ne glede na dejanske, pa čeprav gre za koronapomoč.
Ne prezrimo, da pogoji za upravičenost do obeh pomoči določajo, da so do pomoči upravičeni tisti
samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot deset odstotkov
glede na leto 2019. Če ta pogoj ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.
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