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PKP7 - PLAČE – gospodarstvo - krizni dodatek za december
PKP7, ki je bil objavljen v Uradnem listu 203/2020, dne 30.12.2020 v 85. členu predpisuje izplačilo
kriznega dodatka za zaposlene:
(1) Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika
minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200
eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
(2) Če delavec ne dela cel mesec december, je upravičen do sorazmernega dela dodatka iz prejšnjega
odstavka. Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na
ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.
(3) Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka
iz prvega odstavka tega člena sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi,
razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja.
(5) Sredstva za izplačilo kriznega dodatka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz
sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.
(6) Za povračilo izplačanega dodatka zaposlenemu iz prvega odstavka tega člena delodajalec preko
informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal dodatek iz
prvega odstavka tega člena. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v
elektronski obliki najpozneje do konca februarja 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka
najpozneje do 20. marca 2021.
Na eDavkih so glede izplačila kriznega dodatka in poročanja objavili tudi naslednje pojasnilo:
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Predložitev REK obrazca ob izplačilu kriznega dodatka ..
Delodajalec ob izplačilu kriznega dodatka 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
izplačilu. Znesek izplačanega kriznega dodatka se vpiše v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000.
Podrobno pojasnilo je objavljeno na spletnih straneh FURS (pogosta vprašanja in odgovori).

V programu plače lahko pripravite poleg plače 1101 še poseben obračun z vrsto dohodka 1190 za
delavce, ki dodatek prejmejo (na enak način kot spomladi 2020). Znesek je oproščen davkov in
prispevkov. REK-1 za krizni dodatek se odda posebej. Kako se bo pripravila izjava oz. zahtevek za
povračilo v tem trenutke še ni znano.

