
 

 

 

IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA IN OPROSTITEV PLAČILA 
PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE 
 
 
Z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki ga je sprejel Državni zbor na seji 2. 
4.2020, je za samozaposlene zavarovance določena  pravica do pomoči v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost. 
 
 
POGOJI IN IZJAVA 
 
Samozaposleni zavarovanci imajo pravico do pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka 
in pravico do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:  
1. samozaposleni opravlja dejavnost na dan uveljavitve zakona in je obvezno socialno 

zavarovan na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev 
v obvezno socialno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi; 

2. zaradi epidemije COVID-19  
a. ne more opravljati dejavnosti ali 
b. opravlja dejavnost v bistveno zmanjšanjem obsegu, kar pomeni, da ima vsaj:  

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

• 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v 
mesecu februarju 2020. 

 
Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka in za oprostitev plačila prispevkov za socialno 
varnost mora samozaposleni zavarovanec vložiti na FURS izjavo, da zaradi epidemije ne more 
opravljati dejavnosti ali da jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Izjava se predloži preko 
informacijskega sistema FURS, v elektronski obliki, obrazec izjave pa bo objavljen na portalu 
eDavki. 
 
 
Samozaposleni, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, so upravičeni do mesečnega 
temeljnega dohodka za mesece marec, april in maj 2020. 
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Višina mesečnega temeljnega dohodka po mesecih: 

marec 2020 350 EUR 

april 2020 700 EUR 

maj 2020 700 EUR 

 
Z zakonom so določeni naslednji roki za predložitev izjave in za nakazilo s strani FURS-a: 

Datum predložitve izjave Datum nakazila  

za nakazilo MTD s strani FURS-a 

do 18. aprila 2020 25. april 2020 

od  19. aprila do 30. aprila 2020 do 10. maja 2020 

od  1. maja do 31. maja 2020 10. junij 2020 

 
Izjava se lahko odda za posamezni mesec ali za več mesecev skupaj. 
 
Rok za predložitev izjave za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost 

do konca aprila 2020 za mesec april 2020 

od konca maja 2020 za mesec maj 2020 

 
Samozaposleni zavarovanci, ki so upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za socialno 
varnost, bodo tako v Obračunu prispevkov za socialno varnost prispevke samo obračunali od 
zavarovalne osnove, v katero so uvrščeni na podlagi 145. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
 
VRAČILO MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA 
 
Z zakonom je določeno, da bodo do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo 
prihodki v prvem polletju upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem 
polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V 
primeru, da ta pogoj pomoči ne bo dosežen, bo moral upravičenec vrniti celotno pomoč. 
 
VRAČILO OPROŠČENIH PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST 
 
Z zakonom je določeno, da če izjava, s katero samozaposleni uveljavlja oprostitev plačila 
prispevkov za socialno varnost vsebuje neresnične podatke, da je dolžan vrniti oproščene 
prispevke skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.  

 


