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Ukrepi za omilitev posledic epidemije na odvetništvo

Spoštovani,
prejeli smo pobudo za sprejem ukrepov, ki bi omilili negativne posledice, ki jih prinaša sprejem
ukrepov za zajezitev virusa SARS-CoV-2 na odvetništvo. Z uveljavitvijo ukrepov s katerimi se je
omejilo delovanje sodišč ter ukrepov, ki posegajo v opravljanje dela odvetniških pisarn, je prišlo
do velikega, skoraj popolnega izpada prihodkov odvetniških pisarn, ki tega bremena ne bodo
zmogle. To še posebej velja za samozaposlene odvetnike. Predlagate, da se odvetnike
delodajalce, ki se zaradi posebnih omejevalnih državnih ukrepov, soočajo z evidentnim
drastičnim izpadom prihodkov, v času razglašene epidemije oprosti plačila prispevkov za
zaposlene, enako pa naj velja tudi za samozaposlene odvetnike. Predlagate tudi, da se sprejme
ukrep odloga plačila davkov in prispevkov za odvetnike in pri njih zaposlene osebe (odvetnike,
odvetniške kandidate, odvetniške pripravnike in administrativno osebje), kar naj še posebej
velja za samozaposlene odvetnike.
V nadaljevanju pojasnjujemo:
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) se zaveda resnosti trenutne situacije,
kot posledice izbruha epidemije virusa nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), zaradi česar
je sprejela številne ukrepe, da se širjenje te epidemije, z namenom varovanja zdravja ter
življenj, omeji. Zaradi teh ukrepov je bilo omejeno delovanje vseh gospodarskih subjektov ter
prebivalcev v Republiki Sloveniji. Hkrati je prišlo do velikega upada gospodarske aktivnosti v
celi Evropi, kar se odraža v upadu naročil ter gospodarskega sodelovanja s tujino. Ker zaradi
teh okoliščin prihaja do oteženega pridobivanja prihodkov ter izpolnjevanja davčnih obveznosti
gospodarskih subjektov, je vlada pripravila paket rešitev in ukrepov v smeri razbremenitve
gospodarskih subjektov, ki zaradi epidemije ne morejo v enaki meri zagotavljati dela sebi
(samozaposleni) oziroma svojim zaposlenim ter ukrepov, ki davčnim zavezancem omogočajo
lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti ter jim omogočajo premostitev likvidnostnih težav.
Na predlog vlade je zato Državni zbor Republike Slovenije, med drugim, sprejel Zakon o
interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila
obveznosti kreditojemalcev ter Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, ki
naslavljajo probleme in lajšajo težave vseh gospodarskih subjektov, ki so ali pa šele bodo,
zaradi epidemije virusa, čutili posledice.
Z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov se z namenom ohranitve
delovnih mest zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ureja delno
povračilo izplačanih nadomestil plače delavkam oziroma delavcem pri delodajalcih, ki jim

začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in izpolnjujejo pogoje iz tega
zakona. Zakon ureja tudi povračilo nadomestil plače delavkam oziroma delavcem, ki zaradi
odrejene karantene zaradi epidemije v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in
obvladovanje nalezljivih bolezni, ne morejo opravljati dela. Zakon za določene upravičence
ureja tudi odlog plačila prispevkov za socialno varnost kot ukrep za zmanjševanje negativnih
posledic zaradi pojava epidemije.
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (v nadaljnjem besedilu:
ZIUJP) je zamaknjen rok za predložitev davčnega obračuna od dohodka iz dejavnosti in
davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb – in sicer iz 31. marca na 31. maj 2020
za leto 2019, če je poslovno leto davčnega zavezanca enako koledarskemu letu. V skladu s
tretjim odstavkom 3. člena ZIUJP pa lahko davčni zavezanec davčni obračun predloži v dveh
mesecih po izteku roka iz tretjega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku (v
nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), če zavezanec za davek sestavlja davčni obračun za davčno
obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, ter se izteče rok za
predložitev davčnega obračuna iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2 v obdobju trajanja
ukrepov po ZIUJP. Z ZIUJP se odlog oziroma obročno plačevanje davčnih obveznosti dovoljuje
tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj, uveljavljanje te pravice se po novem omeji le na
pogoj izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa, za odložena oziroma
obročna plačila davkov pa se ne zaračunajo obresti. Z ZIUJP se zamika tudi rok za predlaganje
letnih poročil in sicer morajo, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, tisti zavezanci,
ki predložijo letna poročila na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES), in jim rok za predložitev poročil za preteklo leto poteče pred 31. majem 2020, v letu
2020 predložiti letna poročila najkasneje do 31. maja 2020.
Z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev se določa
interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše
gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji v zvezi s posledicami
razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike
Slovenije in s tem povezan nadzor.
Vsi navedeni ukrepi ter rešitve so bili pripravljeni in sprejeti z namenom reševanja oziroma
omogočanja lažjega poslovanja vseh gospodarskih subjektov, vključno samostojnih podjetnikov
posameznikov. Kljub že sprejetim ukrepom, pa vlada dnevno spremlja razvoj dogodkov ter še
naprej proučuje možne dodatne ukrepe v smeri učinkovite odprave gospodarskih in drugih
posledic zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
S spoštovanjem,
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