Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
Aktuální informace z MF ČR a GFŘ
1) Přijímání žádostí o kompenzační bonus
Podle sdělení GFŘ ze dne 4.11.2020 je možno již nyní podávat žádosti o výplatu
kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen
legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Důvodem je skutečnost, že Finanční správa v
posledních týdnech dostávala enormní množství vadných žádostí na neaktuálních formulářích.
Zároveň však Finanční správu upozorňuje, že s vyplácení kompenzačního bonuse se začne až
poté, co zákon nabyde účinnosti.
Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od
5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je
období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Žádost je možné
podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.
Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům s činností
podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za
každý den omezení v období od 5. října do 21. listopadu 2020, tedy maximálně za 48 dní.
Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného
žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o
bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to
buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně
spjata s uzavřenou provozovnou.
Formuláře žádosti o výplatu kompenzačního bonusu naleznete na webových stránkách
finanční správy nebo zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovystav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zadost-KB-podzim-2020/zadost-formular-pro-tisk

2) Omezení provozu na finančních úřadech
S ohledem na vyhlášená vládní opatření v souvislosti s COVID-19, budou pracoviště Finanční
správy do 20.11.2020 přístupná pro veřejnost v omezeném rozsahu. Provoz podatelen na
finančních úřadech bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin.
Pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ budou do 20.11.2020 zcela uzavřena.
Nadále se doporučuje, aby během nouzového stavu byly omezeny osobní návštěvy na úřadech
a ke komunikaci se správcem daně se využívalo zejména elektronické formy komunikace.

3) Odložení EET – elektronické evidence tržeb
Odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 platí jak pro subjekty, které
spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby),
tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1.května 2020. Povinnost evidovat
tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají k datu
1.ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence
tržeb.
Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2022 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách
správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost
umístit informační oznámení.
Pokud však poplatníci i přes výše uvedené úlevy chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání.
Nadále však platí některé povinnosti poplatníkům, především povinnost ochrany
autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je již obdrželi za účelem plnění
povinností ve zvláštním režimu). Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost
certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným
spuštěním evidence tržeb v šestiměsíčním období, tedy v období od 1. července 2022 do
31. prosince 2022.
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