„Prominutí“ pojistného za červen lze „douplatnit“ nejpozději 20.7.2020
Zaměstnavatelé s maximálně 50 zaměstnanci, kteří splňují podmínky „Antiviru C“ dle zákona č.
300/2020 Sb. (např. za daný měsíc nežádají o dotaci z programu Antivirus A resp. B), mohou v novém
formuláři o výši pojistného poprvé za červen uplatnit „prominutí“ pojistného. Termín pro podání
přehledu za červen je již 20.7.2020.
Podle § 4 odst. 2 zákona č. 300/2020 Sb. nelze „prominutí“ pojistného uplatnit zpětně. MPSV zveřejnilo
odpovědi na nejčastější dotazy k Antiviru C, kde je k „dodatečnému“ uplatnění „prominutí pojistného
uvedeno následující:
9. Zaměstnavatel zaslal OSSZ přehled o výši pojistného za červen dne 2. července na dosavadním
tiskopise. Snížení pojistného neuplatnil, ačkoliv podmínky pro snížení pojistného splňuje. Může podat
nový přehled, aby si mohl snížit odvod pojistného?
Do 20. července může zaměstnavatel podat nový přehled a uplatnit na něm prominutí pojistného.
Přehled podaný před koncem lhůty pro jeho podání (za červen od 1. do 20. července) lze do konce této
lhůty nahradit novým přehledem. Dalším přehledem podaným ve lhůtě pro jeho podání (do 20.
následujícího měsíce) se ruší předchozí podaný přehled; poslední přehled podaný v této lhůtě je platný.
Bude-li další přehled podán až po lhůtě pro jeho předložení, tj. za červen až po 20. červenci, nelze na
něm dodatečně uplatnit prominutí pojistného nebo dodatečně uplatnit snížení vyměřovacího základu
za některé zaměstnance.
K Antiviru C (a také k „odkladu“ plateb pojistného) se vyjádřila také ČSSZ. Přehled o výši pojistného je
nutno podávat elektronicky – viz tisková zpráva ČSSZ.
Pokud jde o „koronavirové termíny“, tak např. přiznání k daním z příjmů fyzických či právnických osob
za rok 2019 lze podat nejpozději 18.8.2020 (viz Finanční zpravodaj 9/2020), OSVČ mohou žádat o
„ošetřovné“ za červen do 14.8.2020 a o kompenzační bonus za období od 1.5.2020 lze požádat do
7.8.2020 (§ 7 odst. 3 zákona 159/2020 Sb.); „dohodáři“ budou v případě rozšíření kompenzačního
bonusu moci o kompenzační bonus žádat po schválení novely zákona o kompenzačním bonusu, a to i
za prvé bonusové období od 12.3. do 30.4.2020 – viz článek Kompenzační bonus pro dohodáře.
Vývoj „koronavirové“ legislativy shrnuje novinka Daně a koronavirus, aktuálnímu omezení činnosti
provozoven či pořádání akcí se věnuje článek Koronavirová omezení v 07/2020.
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