Ve Zlíně dne 29. 3. 2020

Schválené zákony či legislativa v souvislosti s koronavirem
Dne 27. 3. 2020 byly zveřejněny ve Sbírce zákonů legislativní změny v souvislosti s koronavirem.

OSVČ - zdravotní pojištění
•
•

•

•

Zákonem č. 134/2020 byl pozměněn zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podávat nejpozději do 3.8.2020. Penále
za neuhrazené pojistné z tohoto přehledu bude počítáno až od 22.9.2020. Podáme-li však přehled
za rok 2019 dříve, jsme povinni uhradit doplatek zdrav. poj. do 8 dnů po podání tohoto přehledu!!!
V rámci této novely OSVČ neplatí měsíční zálohy na zdrav poj. od března 2020 do konce srpna
2020. Jejich úhrada by měla být nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém budeme povinni podat
přehled za rok 2020. Uhrazená záloha na měsíc březen 2020 se považuje za zálohu na měsíc září
2020.
Současně je v novele uvedeno, že minimální výše zálohy, která činí 2.352 Kč za měsíc, od března
2020 do konce srpna 2020 OSVČ neplatí. Znamená to tedy, že částka v celkové výši 14.112,- Kč
(2.352,- Kč x 6 měsíců) je pro všechny OSVČ úsporou v rámci zdravotního pojištění za rok 2020.

OSVČ - sociální pojištění
•

•

•

Zákonem č. 136/2020 bylo stanoveno, že OSVČ nebudou platit měsíční zálohy na pojistné na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíce březen až srpen 2020.
Uhradí-li OSVČ měsíční zálohy v tomto období budou tyto úhrady použity na úhradu splatných
závazků a poté na úhradu měsíčních záloh měsíce září 2020 a výše.
Současně je v novele uvedeno, že pojistné se snižuje za každý kalendářní měsíc o částku 2.544,Kč v případě výkonu hlavní činnosti a v případě výkonu vedlejší činnosti o částku 1.018,- Kč. Toto
snížení pojistného by mělo platit již od měsíce března 2020. Znamená to tedy, že částka v celkové
výši 15.264,- Kč (2.544,- Kč x 6 měsíců) je pro všechny OSVČ při výkonu hlavní činnosti úsporou v
rámci pojistného za rok 2020. Pro všechny OSVČ při výkonu vedlejší činnosti je částka v celkové
výši 6.108,- Kč (1.018,- Kč x 6 měsíců) úsporou v rámci pojistného za rok 2020.
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 OSVČ může podat do 3.8.2020 – informace web stránky
cssz.cz. Bude-li současně s tímto podáním přehledu provedena úhrada pojistného, bude OSVČ
prominuta pokuta za pozdní podání a úhradu. Přehledy za rok 2019 se běžným způsobem podávají
do konce kalendářního měsíce následujícího po podání řádného daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob.
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•

Pozor však tato novela předmětné měsíce březen až srpen 2020 vylučuje z doby, která se bude
započítávat do důchodového pojištění!!!!!!

EET
•

•

Zákonem č. 137/2020 bylo stanoveno, že subjekty evidence tržeb nejsou povinni plnit povinnosti
vycházející ze zákona o evidence tržeb, a to v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu,
který byl vyhlášen 12.3.2020.
Tato úleva platí pro všechny subjekty, tedy i pro ty, na které se vztahovala povinnost dle tzv. třetí
a čtvrté vlny, která měla být spuštěna od 1.5.2020.

Daň z nabytí, záloha na daň – finanční zpravodaj č. 5/2020
•

Ve finančním zpravodaji č. 5/2020 bylo vydáno rozhodnutí ministryně financí, že plošně promíjí
pokutu za opožděné podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kdy lhůta k podání uplyne
v období od 31.3.2020 do 31.7.2020. Současně je plošně prominut úrok z prodlení vztahující se
k platbě této daně z nabytí dojde-li k její úhradě do 31.8.2020.

•

Byly plošně prominuty zálohy na dani z příjmů jejíž splatnost je 15.6.2020.

•

Dále bude prominuta pokuta za pozdní podání přiznání k dani z přidané hodnoty, které se vztahuje
zcela nebo zčásti ke zdaňovacímu období, ve kterém bylo pozdě podáno kontrolní hlášení
z důvodů souvisejících s koronavirem. Prominutí této pokuty původně nebylo, platilo pouze pro
kontrolního hlášení, ale nevztahovalo se na přiznání, což nedávalo logický smysl.

Všem přeji pevné zdraví a čistou mysl.
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