07 / 2020
Vážení klienti,
Ve středu prezident podepsal zákon o kompenzačním bonusu pro podnikatele v oborech zasažených opatřeními vlády proti COVID.
V našem Občasníku přinášíme informace, které jsou již v platnosti, nebo čekají na zveřejnění ve Sbírce zákonů. Nyní posíláme
souhrn nových informací platných od našeho posledního občasníku, který jsme rozesílali v září.
Pokud byste potřebovali jakékoliv téma s námi podrobněji prodiskutovat, budeme rádi, když se na nás obrátíte.
Tým TaxVision
ODLOŽENÍ EET DO 31.12.2022
EET je nově pozastavena až do 31. 12. 2022. Zůstává však
i nadále zachována povinnost zacházet s autentizačními
údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak,
aby se předešlo jejich zneužití.

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ, SPOLEČNÍKY
MALÝCH SRO A DOHODÁŘE
Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží
podnikatelům z řad OSVČ a společníkům malých s.r.o.
s převažující činností podnikání v přímo omezených
oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být současně za
poslední čtyři měsíce převažující (rozhodné období od 1.6.
do 30.9. 2020), tedy být nadpolovičním zdrojem obživy.
Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den
bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku
vládních restrikcí, a to nejvýše za 48 dní, tedy od 5. října do
21. listopadu 2020.

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ
Dotační program Ošetřovné pro OSVČ spustilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Žádost je možné učinit pouze na
předepsaném formuláři, který naleznete zde.
Oproti jaru došlo ke zpřísnění podmínek pro poskytnutí:
- dotaci již není možné kombinovat s kompenzačním
bonusem,

Vedle přímo zasažených podnikatelů například z oblasti
pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či
služeb mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na
přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 % navázáni.
Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelskoodběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin),
anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou
provozovnou (posilovna – fitness trenér).

- dochází ke snížení minimálního věku dítěte, které nemůže
navštěvovat školu a při jehož péči lze žádat o dotaci, z 13
let na 10,
- změnila se minimální výše dotace za jeden den z 500 Kč na
400 Kč.
Podání je možné učinit elektronicky datovou schránkou, dále
budou
přijímány
žádosti
emailem
s
uznávaným
elektronickým podpisem nebo poštou. Dotace bude následně
po schválení žádosti zaslána na bankovní účet OSVČ
uvedený ve formuláři.

Kompenzační bonus není možné kombinovat s jinými
programy podpory, jako je Antivirus, ošetřovné pro OSVČ,
Covid - Kultura, Covid - Sport aj.
Výjimkou jsou malá s.r.o., kde subjektem kompenzačního
bonusu je společník (fyzická osoba). Subjektem programu
Antivirus je přitom právnická osoba (s.r.o), takže společník,
pokud splňuje další podmínky, může o kompenzační bonus
žádat.

Aktuálně lze žádat ošetřovné za období od 14. 10. 2020 do
31. 10. 2020, žádost je třeba podat nejdéle do 9. 12. 2020.
ZVÝŠENÉ OŠETŘOVNÉ PRO ZAMĚSTNANCE
Ošetřovné pro zaměstnance je během krizových opatření
zvýšeno na 70% denního vyměřovacího základu v minimální
částce 400 Kč.

Kompenzační bonus se vztahuje i na dohodáře (jarní bonus
pro dohodáře činil 350 Kč denně) a je určen pro
zaměstnance, kteří byli alespoň 3 měsíce v rozhodném
období 6 až 9/2020 účastni nemocenského pojištění na
základě dohod mimo pracovní poměr zakládajících účast na
nemocenském pojištění - dohoda o provedení práce nad 10
tis. Kč či dohoda o pracovní činnosti s měsíčním příjmem
alespoň 3 tis. Kč.

Na rozdíl od jarních opatření dochází ke snížení maximálního
věku dítěte, které nemůže navštěvovat školu a při jehož péči
lze žádat o dotaci, z 13 let na 10.
Rodiče, kteří doma zůstali se svými dětmi, mají nárok na
ošetřovné po celou dobu trvání krizového opatření (uzavření
škol), tj. zpětně ode dne 14.10. 2020, nejdéle však do 30.6.
2021. Žádosti a návod na vyplnění naleznete zde.

Za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. Je třeba
podat žádost nejpozději do 5. 1. 2021. Žádosti lze podávat
zde. Dotazy o odpovědi zpracovala Finanční správa zde.
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NOVÝ ANTIVIRUS A PLUS, PRODLOUŽENÝ
ANTIVIRUS B
Antivirus A Plus - Prostřednictvím úřadů práce lze žádat
o kompenzaci vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů), a
to až do konce letošního roku. Zaměstnavatelé, na které
dopadla nařízení vlády v souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu nově 100 %
mzdových nákladů (ne 80 % jako doposud), a to zpětně od
1. října s tím, že maximální měsíční hranice na osobu se
zvýšila ze 39.000 na 50.000 Kč.

ÚHRADA DPH DO KONCE ROKU PRO PODNIKATELE
OMEZENÉ ROZHODNUTÍM VLÁDY
Rozhodnutí ministryně financí zveřejněné ve Finančním
zpravodaji č. 22 a č. 25 se týká podnikatelů, jejichž činnost
byla zakázána nebo omezena krizovým opatřením vlády.
Jedná se o maloobchodní prodej a prodej a poskytování
služeb v provozovnách (kromě činností, které podle usnesení
vlády zůstávají dovoleny), o restaurace a bary, pořadatele
společenských akcí, provozovatele sportovních a kulturních
zařízení.

Antivirus B byl prodloužen do konce letošního roku. V rámci
programu stát částečně hradí vyplacené náhrady mezd
zaměstnancům, a to u překážek v práci na straně
zaměstnavatele v souvislosti s nákazou COVID-19. Zejména
vzniklé v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u
jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo
omezení odbytu zaměstnavatele. Příspěvek bude tedy nadále
poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně
povinných odvodů, maximálně 29.000 Kč měsíčně na
zaměstnance.

V případě použití některé úlevy je třeba toto oznámit správci
daně. Postižený podnikatel pak:
- může zaplatit DPH za 9-11/2020, resp. za 3. čtvrtletí bez
sankce až do 31.12.2020,
- nemusí platit zálohy na silniční daň (u záloh k 15.4. a 15.7.
byla generálně posunutá splatnost do 15.10. a teď už je
aktuálně postižení podnikatelé platit nemusí) - ale bude
muset v lednu zaplatit celou silniční daň
- nemusí platit zálohu na daň z příjmů k 15.10., resp.
k jinému termínu, pokud má hospodářský rok.

Žádosti je třeba podávat vždy nejpozději do konce měsíce
následujícího po měsíci, za který byly mzdy vyplaceny.

DOTAČNÍ PROGRAMY COVID
Různá ministerstva spouštějí různé dotační programy na
pomoc podnikatelům zasaženým opatřeními vlády.
Informace ke COVID – Nájemné naleznete zde.
Mezi další spuštěné programy patří COVID – Ubytování,
COVID - Kultura, COVID-BUS, COVID - Sport. Ohledně
dotačních programů doporučujeme sledovat aktuální
informace.
Užitečný souhrnný přehled a odpovědi na dotazy lze nalézt
na serveru businessinfo.cz (provozuje Agentura CzechTrade
a gestorem je MPO).
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