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#PKP10 IN POMOČ PODJETJEM ZA IZVEDBO ANTIGENSKIH
HITRIH TESTOV NA VIRUS SARS COV-2
30. decembra 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o dodatnih
ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID19 (ZDUPŠOP) oziroma t. i. PKP10.

Zakon je začel veljati v petek, 31. decembra 2021.
Besedilo zakona je dosegljivo na tej povezavi
#PKP10 prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest. Prek podjetniškega
sklada bo zagotovljena nova posojilna linija za likvidnost (10 mio EUR), predvideno je delno
povračilo stroškov za nabavo testov za samotestiranje, do konca junija 2022 pa bodo podaljšani
lanski turistični boni. Vlada je do konca junija 2022 pred kratkim že podaljšala tudi letošnje bone.

Stroški hitrih testov se bodo delodajalcem krili iz proračuna za čas od 8.
novembra 2021 do konca januarja 2022, v vrednosti 92,50 evra na
delavca, ki se mora samotestirati.
#PKP10 podaljšuje tudi obdobja izrabe še neizrabljenega letnega dopusta in podaljšuje tudi roke
ta različne finančne spodbude gospodarstvu, in sicer do 30. junija 2022. Podaljšuje se tudi ukrep
odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani
osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer do 28. februarja 2022.

Podrobnejše informacije za nakup hitrih antigenskih testov, je FURS že
objavil v pogostih vprašanjih in odgovorih glede PKP10.
Najpogostejša vprašanja in odgovore najdete na tej povezavi
Čas po božično-novoletnih praznikih predstavlja zaradi vračanja zaposlenih na njihova delovna
mesta iz različnih okolij in povečanega druženja med prazniki, posledično tudi večje tveganje za
prenos okužb z virusom v podjetja.
Izrednega pomena je, da se morebitne okužbe v podjetjih odkrijejo pravočasno. Na ta način se
lahko učinkovito omeji hitro širjenje okužb znotraj podjetij ter nemoteno ohranja delovne
procese.

Dosedanja praksa je pokazala, da ustrezno rešitev za pravočasno odkrivanje okužb predstavljajo
hitri antigenskih testih na covid-19 in redno testiranje zaposlenih. To je izjemno pomembno za
ohranjanje poslovnih procesov in nemotenega delovanja podjetij.
#PKP10 v členih od 56. do 61. natančno opredeljuje

Pomoč za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS CoV-2.
Upravičenec do pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje je pravna ali fizična oseba
javnega ali zasebnega prava.
Upravičenec je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 eurov na delavca, ki se
mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
samotestirati. Pomoč se lahko uveljavlja za nakup hitrih testov, za katere je proizvajalec pridobil
certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji.
Vloga za izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov se predloži preko informacijskega sistema FURS
(eDavki) - predlagatelj predloži izjavo, s katero potrjuje, da je upravičenec in da namenja sredstva
za nakup hitrih testov za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo samotestirati. V izjavi navede tudi število delavcev, za
katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov ter znesek, za katerega zaproša.

Izjava bo v eDavkih dostopna predvidoma sredi meseca januarja.
Izjavo bo potrebno predložiti najpozneje do 15. 2. 2022.
V primeru podaljšanja ukrepa, ki sicer velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, mora
upravičenec izjavo predložiti najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka. FURS izplača
pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022. V primeru podaljšanja ukrepa se
pomoč izplača najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave.
Prejeta sredstva se morajo namensko porabiti za izvedbo hitrih testov! Za namensko porabo
sredstev je odgovoren upravičenec, ki sredstva lahko nameni izključno za nakup hitrih testov, s
katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev.

Zakon ne določa časa porabe sredstev za nakup hitrih testov za
samotestiranje. Hitri testi za samotestiranje so bili lahko kupljeni od 8. 11.
2021 do oddaje izjave, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje.

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup hitrih testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval
pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov, o tem obvesti
FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Z globo v višini 4.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v izjavi navaja
neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi sredstva pomoči za hitre
teste. Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se za enak prekršek kaznuje samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 400 do 4.000 eurov pa
se kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Za prekršek se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane
globe.
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