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1. Kako zaprositi za odpis oz. odlog ali obročno plačilo 

davkov v tem času, ko je likvidnost že tako težava? 

Pravne osebe oz. združenja oseb, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno 

opravljajo dejavnost, imajo več možnosti odloga davkov ali plačila davkov po obrokih (a 

največ za 24 mesecev), vendar naj v trenutni situaciji omenimo le tri bistvene:

 

A. možnost odloga davkov zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi 

epidemije bolezni COVID-19 (vlogo je možno vložiti le za čas veljavnosti Zakona o 

interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) do sprejetja sklepa Vlade 

RS, da so prenehali razlogi za ukrepe, uvedene s tem zakonom). Odlog oz. obročno 

plačilo (po ZIUJP) velja tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj. 

Navodila za oddajo in obrazec vloge za odlog ali odobritev 

obročnega odplačevanja so na razpolago na spletni strani FURS-a: 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?cat

egory=odlog_obrok_epidemija_virus_covid19_po 

 

B. možnost odloga davkov za obdobje do največ 24 mesecev, in sicer v primeru resne 

gospodarske škode. Merila za povzročitev resne gospodarske škode določa 

Finančna uprava RS in so naslednja: 

– zavezanec je trajno nelikviden, 

– zavezanec je izgubil sposobnost pridobivanja dohodkov iz razlogov, na katere 

ni mogel vplivati, in mu zato grozi velika gospodarska škoda, škodo pa bi lahko 

odložil z odlogom ali obročnim plačilom davka. 

Vloga se lahko vloži kadarkoli (tudi po prenehanju veljavnosti 

ZIUJP) – vse od nastanka davčne obveznosti do njenega popolnega 

poplačila. Navodila za oddajo in obrazec vloge za odlog v primeru 

hujše gospodarske škode so na razpolago na spletni strani FURS-a: 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?cat

egory=odlog_obrok_hujsa_gospodarska_skoda_po 

C. možnost odloga davkov oz. obročnega plačila davkov z zavarovanjem (z vknjižbo 

zastavne pravice na nepremičnino ali vozilo ipd.) za največ 24 mesecev.  

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_epidemija_virus_covid19_po
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_epidemija_virus_covid19_po
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_hujsa_gospodarska_skoda_po
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_hujsa_gospodarska_skoda_po
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Vloga se lahko vloži kadarkoli (tudi po prenehanju veljavnosti ZIUJP) – vse od nastanka 

davčne obveznosti do njenega popolnega poplačila. 

Navodila za oddajo in obrazec vloge za odlog oz. obročno plačilo 

davkov z zavarovanjem so na razpolago na spletni strani FURS-a: 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?cat

egory=odlog_obrok_z_zavarovanjem 

 

 

2. Odpis, delni odpis oz. odlog davkov ali obročno plačilo 

davkov za fizične osebe  

Fizične osebe imajo prav tako več možnosti odloga davkov, kakor tudi možnost odpisa, 

delnega odpisa oz. plačila davkov po obrokih. Tako imajo vedno možnost plačila v treh 

mesečnih obrokih (seveda ob podaji ustrezne vloge), kjer ne potrebujejo prilagati 

nikakršnih dokazil oz. je odobritev možna najhitreje in brez nadaljnjih pojasnil. Nadalje pa 

imajo fizične osebe podobne možnosti kot pravne osebe, in sicer lahko podajo vlogo za 

odpis, delni odpis ali odlog davkov, v kolikor je s plačilom dajatve ogroženo preživljanje 

zavezanca in njegovih družinskih članov. Imajo pa tudi možnost odloga ali obročnega 

plačila z zavarovanjem (z vknjižbo zastavne pravice na nepremičninah ali vozilu ipd.). 

Obstaja tudi možnost obročnega plačila glob.  

Vsi obrazci navedenih vlog in njihova navodila so dostopni na 

spletni strani FURS-a: 

https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placeva

nje/ 

 

 

3. Tek obresti tekom epidemije 

Za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno 

plačilo davka po ZIUJP, se za odloženi znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z 

zamudnimi obrestmi) 

ne zaračunajo obresti. 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_z_zavarovanjem
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_z_zavarovanjem
https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placevanje/
https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placevanje/
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4. Zahteva za spremembo predhodne akontacije oz. 

akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov 

pravnih oseb tekom epidemije 

Ne glede na trenutno veljavne določbe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) zavezanec 

za davek zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in 

akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (vloga po 5. členu ZIUJP) priloži: 

– novo oceno davčne osnove za tekoče leto ter  

– podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove (npr. zmanjšanje naročil, izguba 

strank, zaprtje podjetja) 

Vloga se predloži v obliki dopisa ali preko eDavkov kot lastni 

dokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠR je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in ne kot glavni vir 

informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali tolmačenju obstoječe 

vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 

svetujemo posvet s strokovnjaki. 
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