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Finančni nasvet

Država bo glavnino podpornih ukrepov podaljšala do sredine 2021 oziroma dokler bo 
pandemija trajala.
Bojan Ivanc, Analitika GZS

Izziv za poslovodstvo: Smo manjše gostinsko podjetje, 

ki je preteklo leto odprlo nove prostore, ki pa jih sedaj 

gosti zaradi zajezitvenih ukrepov ne morejo uporabljati. 

S spletno dostavo smo ublažili padec prodaje na -30 %, 

pri čemer je padec marže nekoliko višji, ker del končne 

cene namenimo dostavljavcem. Za namen izgradnje 

prostorov smo dobili ugodno posojilo, katerega del 

glavnice se izteče marca naslednje leto. Zaprosili smo 

že za odlog plačila davkov, ne pa še za odlog kreditnih 

obveznosti. Ali lahko računamo, da zanj zaprosimo v 

naslednjem letu? V osnovi ne želimo jemati državne 

pomoči, vendar nas skrbi razvoj prihodkov od prodaje v 

naslednjem letu.

Kako je z odlogi davkov

Začasni okvir EU, ki državam daje podlago za 

intervencije v gospodarstvu, je bil podaljšan do 30. 

junija 2021, kar državi omogoča, da podaljša tudi 

ukrep odloga kreditnih obveznosti. V tem trenutku ga 

še ni. Pomembno je izpostaviti, da poslovni subjekti 

po 20. juniju ne morejo več zaprositi za odlog oz. 

obročno plačilo davka v skladu s pogoji ZIUJP, še 

vedno pa lahko zaprosijo za odlog plačila oziroma 

obročno plačilo na podlagi določb Zakona o davčnem 

postopku. Dve možnosti, ki ju zakonodaja predvi-

deva, sta plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih 

ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše 

gospodarske škode ali pa obročno plačilo ali odlog 

plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih 

obrokov oz. 24-mesečni odlog plačila) v primeru, 

da hujše gospodarske škode ne morete dokazati. V 

primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja 

ali poenostavljene prisilne poravnave, ki velja le za 

srednja in velika podjetja, je možno obročno plačilo 

davka v največ 60 mesečnih obrokih. 

Odlog kreditov za sedaj le do sredine novembra

Za obveznosti, ki so zapadle v plačilo po razgla-

sitvi epidemije, tj. od 12. marca 2020, je do konca 

novembra še mogoče oddati vlogo za odlog plačila 

kreditnih obveznosti (6 mesecev po datumu prek-

lica epidemije), po navedenem času pa le, če vlada 

podaljša veljavnost Zakona o interventnem ukrepu 

odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZUIOPOK). 

Dostop do posojil z državnim poroštvom še do 

sredine 2021

S ciljem zagotavljanja dodatne likvidnosti gospodar-

stvu je vlada podaljšala poroštveno shemo za nova 

posojila. Poroštvo države bo tako lahko veljalo za vse 

kreditne pogodbe, ki jih bodo kreditojemalci v skladu 

z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospo-

darstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 

(ZDLGPE) sklenili do 30. junija 2021. Do sedaj je bilo 

odobrenih 23 takšnih posojil v vrednosti 31 milijonov 

EUR (Banka Slovenije), shema pa ni zaživela zaradi 

svoje kompleksnosti. Ker ste prisotni v dejavnosti, 

ki jo je pandemija COVID-19 še posebej prizadela, je 

morda ta shema zagotovilo, da boste od komercialne 

banke sploh prejeli posojilo, tudi v primeru pomanj-

kljivega zavarovanja. 

Pričakovanja o drugih ukrepih države

V novih podpornih paketih gospodarstvu bo država 

poskušala nasloviti tudi težave poslovnih subjektov, 

kjer so aktualni padci v realizaciji visoki. Pričakujemo 

lahko določene podporne mehanizme za kritje 

določenega deleža fiksnih stroškov. Ali boste do 

tega upravičeni ali ne, je sicer težko vnaprej predvi-

deti. Prav tako bo država s podaljšanjem turističnih 

vrednotnic pripomogla tudi k delni nevtralizaciji 

izpada prihodkov v gostinstvu. gg


