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MF spouští přímou podporu pro
zasažené OSVČ
Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ

ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční

správouajeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředkyjiž v průběhu měsíce

dubna. Na částku v nominálnívýši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ,která o ni požádá a

prohlásí splnění několika základních požadavků:

- jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího

důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec,

tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

- vykonávaná činnost je činností hlavní,

s vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla

nárok na výplatu invalidního důchodu, nebojí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na

rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu.

Přesný výčet těchto situací je definován v $ 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém

pojištění.



- OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019

pokles hrubých tržeb alespoň o 10 %. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později

než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž

nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).

s subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal

celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.

- splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet

dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý

formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení

o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonusa číslo bankovního účtu, na kterou

má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky,

podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční

správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá,

že by k dokončenílegislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději

do 12. dubna.
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Ministerstvo financí BU
Odbor Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15, Praha, 118 10
Telefon: 257 03 128

  
MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky

zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby

žadatelé získali finanční prostředkyjiž v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000

Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

e jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové

pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník,

veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

s vykonávaná činnostje činností hlavní,

e vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla

nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla

nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala

o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v $ 9 odst. 6 písm. b) nebo c)

zákona o důchodovém pojištění.

© OSVČ vykázala vobdobí leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019

pokles hrubých tržeb alespoň o 10 %. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později

než vlednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání,

přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).

© subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal

celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.

« splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

„Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní

infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle

ajednoduše, a to ve výši 500 Kč denně. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně

a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům

Schillerová.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů

je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář

Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění

podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být

částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen

a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa

neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by

k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději

do 12. dubna.

Ing. Michal Žurovec
ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

31. března 2020



III.

Návrh.

ZÁKON

ze dne....... 2020

o kompenzačním bonusuv souvislosti s krizovými opatřenímiv souvislosti s výskytem

koronaviru SARS CoV-2

Parlament se usnesl na tomto zákoně Českérepubliky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

$1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých následků souvisejících
s krizovými opatřeními z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (dále jen „kompenzační bonus“).

ČÁST DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ BONUS

$2

Subjekt kompenzačního bonusu

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle

zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud tuto činnost vykonává jako

a) hlavní, nebo

b) vedlejší, a to pouze z důvodů, že jde o osobu podle $ 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona
o důchodovém pojištění.

(2) Subjekt kompenzačního bonusu je daňovým subjektem.

$3

Předmět kompenzačního bonusu

(1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti
v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud

a) subjekt kompenzačního bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z významné části
vykonávat v důsledku krizových opatření podle $ I a jeho příjem z této samostatné výdělečné
činnosti v důsledku toho nedosáhl v období 3 kalendářních měsíců předcházejících konci
bonusového období výše odpovídající alespoň 90 % jeho příjmu z obdobné samostatné
výdělečné činnosti v období 3 kalendářních měsíců se shodným názvem v kalendářním roce
předcházejícím konci bonusového období, a



b) příjmy subjektu kompenzačního bonusu ze samostatné výdělečné činnosti obdobné

samostatné výdělečné činnosti podle písmene a), kterou subjekt kompenzačního bonusu
nemohl zcela nebo z významné části vykonávat v důsledku krizových opatření podle $ 1,
v kalendářním roce předcházejícím konci bonusového období dosáhly alespoň 180 000 Kč.

(2) Není-li naplněna podmínka podle odstavce 1 písm. a) z důvodu, že subjekt
kompenzačního bonusu po část kalendářního roku předcházejícího konci bonusového období
nevykonával samostatnou výdělečnou činnost podle odstavce 1 písmene b), posoudí se
splnění podmínky podle odstavce I písm. a) v rámci prvních 3 kalendářních měsíců, v nichž
uvedenou činnost vykonával.

(3) Není-li naplněna podmínka podle odstavce 1 písm. b) z důvodu, že subjekt
kompenzačního bonusu po část kalendářního roku předcházejícího konci bonusového období
nevykonával samostatnou výdělečnou činnost podle odstavce 1 písmene b), postačí, pokud
subjekt kompenzačního bonusu dosáhl v kalendářním roce předcházejícím konci bonusového
období alespoň příjmů ve výši součinu 15 000 Kč a počtu kalendářních měsíců, ve kterých
tuto samostatnou výdělečnou činnost vykonával.

(4) Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky
vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní
sociální podporu. Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na podporu
v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost v měsíci, ve kterém obdržel

kompenzační bonus.

$4

Výše kompenzačního bonusu

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

85

Bonusové období

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020.

ČÁST TŘETÍ

SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

86

Správa a správce kompenzačního bonusu

(1) Kompenzační bonus se spravuje jako daňový odpočet podle daňového řádu.

(2) Kompenzační bonusje vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

(3) Správcem kompenzačního bonusu je finanční úřad místně příslušný ke správě daně
z příjmů daňového subjektu, který podal žádost o kompenzační bonus (dále jen „správce

bonusu“).

87

Žádost o kompenzační bonus

(1) Kompenzační bonus se vyměřuje na základě žádosti o kompenzační bonus, která

2



kromě obecných náležitostí podání obsahuje také

a) čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,

b) účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus

vyplacen.

(2) Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového
období. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

$8

Stanovení kompenzačního bonusu

(1) Kompenzační bonus se považuje za vyměřený dnem podání žádosti o kompenzační
bonus, a to ve výši odpovídající součinu výše kompenzačního bonusu a počtu dní bonusového

období.

(2) Zjistí-li správce bonusu na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě
daňové kontroly, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus
a kompenzační bonus nebyl vyměřen ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu vyměřeného
kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné.

89

Placení kompenzačního bonusu

(1) Vyměřený kompenzační bonus správce bonusu předepíše do evidence daní.
Kompenzační bonus se eviduje na samostatném osobním daňovém účtu daňového subjektu.

(2) Přeplatek vzniklý předepsáním vyměřeného kompenzačního bonusu je vratitelným
přeplatkem a správce bonusu jej vrátí daňovému subjektu bez zbytečného odkladu ode dne
vyměření kompenzačního bonusu; úrok z vratitelného přeplatku v případě kompenzačního
bonusu nevzniká.

(3) Vrácení přeplatku podle odstavce 2 se provede bezhotovostně na účet u poskytovatele
platebních služeb vedený v české měně uvedený v žádosti o kompenzační bonus.

(4) Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

$10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


