TAX FLASH
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si vás seznámit s aktuálními změnami legislativy:
1. Možnost odkladu platby na sociální pojištění zaměstnavatelů
Zákonem č. 255/2020 o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení,
vyhlášeného ve Sbírce zákonů ze dne 27. 5. 2020, mohou zaměstnavatelé:
Odložit platby sociálního pojištění zaměstnavatele, tj. ve výši 24,8 % za měsíce květen,
červen a červenec, a to za předpokladu, že:
• budou všechny odvody zaplaceny nejpozději do 20. října 2020
• zaměstnavatel bude řádně průběžně hradit odvody za zaměstnance
• zaměstnavatel bude řádně hradit odvody za zdravotní pojištění
Za tuto možnost musí ale zaměstnavatelé zaplatit snížené penále ve výši 4 % p.a., tj. ca
1 % za čtvrtletí. Nicméně toto penále a dluh na pojistném se nebudou považovat za „dluh
na pojistném a penále“ pro účely potvrzování stavu závazků zaměstnavatele.
2. Novinky, které schválila vláda, a zákony, které se připravují k projednání ve
zrychleném schvalovacím procesu legislativní nouze:
a) Antivirus C – prominutí placení pojistného ve výši 24,8 % za měsíce červen,
červenec a srpen u společností s max. 50 zaměstnanci
Vládní návrh zákona „o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020“ upravuje podmínky
pro prominutí pojistného:
•

Počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni na nemocenském
pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50.

•

Počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni na nemocenském
pojištění, k poslednímu dni daného měsíce není nižší o více než 10 %
v porovnání s březnem 2020.

•

Součet vyměřovacích základů (objem mezd), pro odvod pojistného za konkrétní
měsíc není nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020.

•

Maximální vyměřovací základ zaměstnance, z něhož bude pojištění prominuto, je
stanoven ve výši 1,5 násobku průměrné mzdy, tzn. ve výši 52 252,50 Kč (1,5 x
34 835 Kč).

•

Za jednoho zaměstnance zaměstnavatel uspoří měsíčně na odvodech maximálně
12 958,62 Kč (24,8 % z 52 252,50), tj. při počtu 50 zaměstnanců maximálně
částku 647 931 Kč.

•

Zaměstnavatel nesmí v daném měsíci, kdy uplatní Antivirus C, čerpat prostředky
z Antiviru v režimu B (např. částečná nezaměstnanost).

O schválení a účinnosti tohoto zákona vás samozřejmě budeme informovat.
b) Prodloužení programu Antivirus (B) do 31.8.2020 bylo schváleno Vládou ČR na
základě přijatého usnesení č. 581 ze dne 25. května 2020.
c) Odklad EET do konce roku 2020 byl schválen poslaneckou Sněmovnou v úterý 26.
května 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod,
maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat
1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021. Dobrovolně lze však
v evidenci EET nadále pokračovat.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám nadále rádi k dispozici.
S přátelským pozdravem
Váš HLB PROXY-Team
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