Izplačilo kriznega dodatka - pojasnilo FURS
S pojasnilom FURS odgovarjamo na najpogostejša vprašanja o IZPLAČILU KRIZNEGA DODATKA:

1. Kakšna je obdavčitev kriznega dodatka?
Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, torej za marec (za
obdobje od 13.3. do 31.3.) april in maj 2020, in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni
presegla 3x minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov. Od izplačila
kriznega dodatka v višini 200 eur se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti
akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine. Znesek
mesečnega kriznega dodatka se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel
mesec, sorazmerno zmanjša.

2. Kateri delodajalci lahko izplačajo krizni dodatek, ki ni obdavčen?
Krizni dodatek lahko izplačajo delodajalci v zasebnem sektorju. Ukrep se ne uporablja za neposredne
in posredne uporabnike proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške
dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD.

3. Kako se poroča na REK obrazcu o izplačilu kriznega dodatka?
Delodajalec ob izplačilu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne
všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb –
prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in znesek
izplačanega kriznega dodatka vpiše v polje A052, brez vpisa oznake dohodka.
Več pojasnil FURS najdete TUKAJ.

Ostanite zdravi!

NOVICE

Povzetek intervencijskega korona1 zakona
06.04.2020 - Mega korona zakon na kratko.

Info SKEI št. 3/2020
01.04.2020 - Skupaj zmoremo! Ostanite zdravi!

Medicina dela - koristne informacije za obvladovanje
COVID-19
25.03.2020 - Informirajte se!

Ukrepi za varovanje zdravja delavcev v času
epidemije COVID-19
20.03.2020 - Minister za zdravje je objavil navodila za delodajalce
in MDPŠ.

© Vse pravice pridržane.

Odjava iz e-novic

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste
se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo
povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.

