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Datum: 29. 9. 2022 

 

Nadzor Finančne uprave nad sredstvi, prejetimi na podlagi interventne 
zakonodaje 
 

Finančni upravi je bila z interventno zakonodajo za zajezitev, omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo podeljena pristojnost ne samo za dodelitev in izplačilo upravičenj, 
ampak tudi pristojnost za nadzor in vračila izplačanih pomoči. 
 
Po interventni zakonodaji je bilo določeno v primeru neizpolnjevanja pogojev za 
prejem pomoči vračilo prejetih sredstev, tako da zavezanec sam vloži izjavo za 
vračilo, na podlagi katere davčni organ izda odločbo za vračilo prejetih upravičenih 
sredstev. Zavezanec na podlagi te odločbe vrne sredstva brez obresti v roku 30 dni. 
Izjavo je bilo potrebno vložiti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od 
dohodka pravnih oseb (DDPO) oz. obračuna davka od dohodka iz dejavnosti 
(DohDej).  
 
Na podlagi razpoložljivih podatkov pa sedaj Finančna uprava ugotavlja, da nekateri 
zavezanci, kljub temu, da ne izpolnjujejo pogojev v zvezi z izkazanim upadom 
prihodkov, niso vložili izjave za vračilo prejetih upravičenj, in sicer za naslednje 
ukrepe: 

✓ Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike in kmete na 
podlagi določb  Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP); 

✓ Oprostitev prispevkov za samozaposlene, družbenike in kmete na podlagi 
določb Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP); 

✓ Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na 
podlagi 21. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP); 

✓ Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 na podlagi 27. 
člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri 
omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT); 

✓ Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike in kmete na 
podlagi določb Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19  (ZZUOOP); 

✓ Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na 
podlagi 24. člena  Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE); 

✓ Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na 
podlagi 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val 
COVID-19 (ZIUPDV); 
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✓ Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na 
podlagi 68. člena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (ZZUOOP); 

✓ Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na 
podlagi 39. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-
19 (ZDUOP). 

 
Zato sedaj Finančna uprava vse prejemnike pomoči po interventni zakonodaji 
poziva, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenih sredstev in v 
izogib nadzoru ter sankcijam (plačilu globe) najkasneje do 10. oktobra 2022, preko 
sistema eDavki oddajo Izjavo o vračilu upravičenj. Prejemniki sredstev, katerim bi 
vračilo pomoči lahko povzročilo likvidnostne težave, lahko zaprosijo tudi za 
obročno vračilo pomoči. 
 
                                     
                                                                                                 Svetovalka SPOT 
                                                                             Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag. 
 

 

 

 

Viri: 

• https://www.gov.si/novice/2022-09-19-financna-uprava-v-nadzore-nad-

vracanjem-sredstev-prejetih-na-podlagi-interventne-zakonodaje/ 

• https://www.ozs.si/novice/financna-uprava-v-nadzore-nad-vracanjem-

sredstev-prejetih-na-podlagi-interventne-zakonodaje-

632823bb216d472e2acee4ae 
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