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Vlada RS je sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev
posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in
gospodarstvo, t.i. zakonski »protiKoronapaket«PKP1. Glavni cilj predloga
zakona je omiliti posledice virusa COVID-19 za državljane ter gospodarstvo z
ukrepi na različnih področjih. S področja kmetijstva, živilske industrije,
ribištva in gozdarstva zakon prinaša obsežne spremembe in olajšave za
celotni sektor, vključno za čebelarje.
V nadaljevanju navajamo ukrepe, ki se nanašajo na čebelarstvo:
1. OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV
Kar se tiče socialnih prispevkov, zakon predvideva, da so samozaposlene
osebe in kmetje, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, za mesec april in maj oproščeni plačila prispevkov za vsa
obvezna socialna zavarovanja v celoti.
Upravičenci so vsi tisti, ki so v zavarovanje vključeni iz naslova opravljanja
dejavnosti, ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravljajo, zato ukrep zadeva
samozaposlene, ki jim je sicer Zakon o interventnih ukrepih na področju plač
in prispevkov za obdobje obračuna prispevkov za marec, april in maj 2020
pod določenimi pogoji že omogočil odlog plačila prispevkov, verski
uslužbenci in kmetje. Slednjim je ukrep namenjen ne glede na obseg
dohodkov, ki ga imajo in so torej do odpisa lahko upravičeni tako tisti
kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na
podlagi 17. člena ZPIZ-2, kot tudi tisti, ki so vključeni prostovoljno, ker ne
dosegajo minimalnega dohodka za obvezno vključitev na podlagi 17. člena
ZPIZ-2.
2. ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE
Predvidene so tudi spremembe na področju katastrskega dohodka in
potencialnega tržnega dohodka za pridelavo v panjih. Tako se za leto 2020
davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih
določi v višini 50 % katastrskega dohodka in davčna osnova od potencialnih
tržnih dohodkov za pridelavo v panjih v višini 35 % pavšalne ocene dohodka
na panj. Tako znižana davčna osnova bo vplivala tudi na odmero obveznosti,

ki se neposredno vežejo na davčno osnovo.
Za leto 2020 bi pavšalna ocena dohodka na panj namesto 16,64 EUR/panj,
tako znašala 5,824 EUR/panj.
3. IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA
Predlog zakona uvaja tudi izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka. Do te
pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičen tisti, ki zaradi
epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno
zmanjšanem obsegu – to pomeni vsaj 25 % zmanjšanja prihodkov v mesecu
marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 in 50% v
mesecu aprilu in maju. Izredna pomoč velja tudi za kmete, ki so vključeni v
obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Upravičenci
do izredne pomoči so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini
350 eur za mesec marec in po 700 eur za meseca april in maj, če opravljajo
dejavnost na dan 13. 3. 2020 in na dan uveljavitve zakona.
Postopek, posamezne upravičene sektorje, pogoje za dodelitev finančnega
nadomestila ter višino, vstopni prag, najvišjo višino finančnega nadomestila
in način izračuna finančnega nadomestila predpiše Vlada.
4. OPROSTITEV PLAČILA OBROKOV AKONTACIJE DOHODNINE
Predlog Zakona tudi določa oprostitev plačila akontacije dohodnine. Tako
tudi čebelarji, ki so zavezani k plačevanju akontacije dohodnine, obrokov
predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine in obrokov
akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo
v obdobju od uveljavitve tega zakona in ki dospejo v plačilo do 31. maja
2020, ne plačajo, neplačani obroki se ne štejejo za plačane.
5. NADOMESTILO PLAČ MED ZAČASNO ZADRŽANOSTJO Z DELA
Prav tako za kmetijski sektor in s tem tudi čebelarstvo, velja pravica do
povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi
odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev prispevkov.
Odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe se krije iz sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Za čas od uveljavitve tega zakona in do 31. maja
2020 se vsa nadomestila med začasno zadržanostjo od dela od prvega dne
naprej krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi če bi
nadomestilo plače po veljavni zakonodaji moral kriti delodajalec.
6. JAVNA NAROČILA
V pomoč kmetijskemu sektorju in s tem tudi čebelarstvu in prodaji medu
zakon nalaga javnim zavodom, da morajo nabaviti najmanj 50 odstotkov
pridelanih ali predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja

Slovenije glede na celotno nabavo pridelanih kmetijskih pridelkov in živil, pri
čemer morajo biti vse faze pridelave in predelave opravljene v Sloveniji. To
velja za vrednosti javnega naročila, ki na letni ravni ne presegajo vrednosti,
od katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem listu
Evropske unije. Ta ukrep se izvaja do konca leta 2020.
Ukrep je odlična priložnost tudi za čebelarje, za dobavo čebeljih pridelkov in
izdelkov javnim zavodom (bolnišnicam, šolam, vrtcem,…).
Zakon naj bi bil sprejet še v tem tednu, takrat pa bo tudi več znanega glede
uveljavljanja posameznih pravic. Čebelarska zveza Slovenije redno spremlja
dogajanje in je v navezi z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. V vezi dodelitve izredne pomoči je že posredovala predlog
resornemu ministrstvu, da pri pripravi vključijo tudi čebelarstvo.
Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-29-vlada-sprejelaprotikoronapaket/
Predlog zakonao interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije covid19 in ukrepi povezani s čebelarstvom in izjava za javnost MKGP;
Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko pri JSSČ

Lep pozdrav,
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Kadar skrb me tare, žalost me prešine, pri čebelah razvedrim se, skrb pozabim, žalost mine.
--------------------------------------------------------
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