Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
Informace o vyhlášení zákona o kompenzačním bonusu
V pátek 13. listopadu 2020 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dlouho očekávaný zákon číslo
461/2020 Sb. o poskytování kompenzačního bonusu v souvislosti se zákazem nebo
omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento
zákon nabyl účinnosti následující den po dni jeho vyhlášení, tedy ode dne 14.11.2020.

Tento zákon byl vyhlášen v důsledku toho, že Poslanecká sněmovna dne 11.11.2020
přehlasovala Senát a tento zákon v původní podobě schválila.

Nárok na kompenzační bonus je možno vyplácet na základě žádosti žadatele při splnění
zákonem stanovených podmínek. 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.

Podle vyjádření GFŘ bude nyní vyplácení kompenzačních bonusů pro všechny finanční úřady
prioritou.

Program je rozdělen do dvou bonusových období dle vyhlášeného nouzového stavu. 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 na finančním úřadu, který je místně příslušný ke správě daně z příjmů
fyzických osob.

Formulář žádosti na naleznete na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-averejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zadost-KB-podzim-2020/zadostformular-pro-tisk

Žádosti jsou přijímány:
•
•
•
•
•

e-mailem,
datovou schránkou,
prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
prostřednictvím poštovních služeb,
osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních
pracovištích.

Finanční správa upozorňuje, že ve formuláři u podzimního bonusu jsou nutné dva
podpisy. Nejdříve je nutné vyplnit a podepsat samotnou žádost a poté i čestné
prohlášení.

Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
V Ústí nad Labem dne 16.11.2020

