Tornádové úlevy MPSV
Po daňových úlevách pro osoby postižené tornádem vyhlášených ministryní financí vyhlásila
ministryně práce a sociálních věcí úlevy v oblasti plateb pojistného na sociální zabezpečení a dále
dotační program Tornádo. Daňové úlevy byly vyhlášeny ve FZ 26/2021 – viz informace z 30.6.
(omlouváme se, že nejprve byla 30.6. omylem rozeslána neaktuální informace k zahraničnímu
stravnému) a další informace na webu Finanční správy.
Úlevy v platbách pojistného na sociální zabezpečení jsou řešeny odpuštěním penále za měsíce červen
až listopad 2021(viz tisková zpráva MPSV) – pojistné tedy bude možné zaplatit později, nejpozději však
do 31.12.2021. Prominutí penále se týká záloh na důchodové pojištění, které hradí OSVČ, a pojistného
na sociální zabezpečení hrazeného zaměstnavatelem. Zálohu za červen měla OSVČ uhradit v průběhu
června, červencová záloha je splatná v červenci a listopadová bude splatná v listopadu – pokud OSVČ
uhradí tyto zálohy se zpožděním, nejpozději do 31.12.2021, tak nebude za pozdní úhradu
sankcionována. Pojistné na sociální zabezpečení za červen je zaměstnavatel povinen odvést do 20.7. –
tuto platbu a platby za další měsíce lze bez sankce odložit a uhradit ji nejpozději do konce roku, platbu
za prosinec již bude nutné odvést v řádném termínu do 20.1.2022.
Penále bude automaticky prominuto OSVČ a zaměstnavatelům, kteří měli k 24. 6. 2021 místo trvalého
pobytu, místo výkonu činnosti nebo vykonávali převážnou část své činnosti na území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností Břeclav, Hodonín a obcí Blatno a Stebno na Lounsku. Výkon převážné části
činnosti na postiženém území k 24. 6. 2021 doloží OSVČ a zaměstnavatel místně příslušné okresní
správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.
Na podporu zaměstnavatelů postižených např. tornádem může vláda nově využít kurzarbeit zavedený
do zákona o zaměstnanosti zákonem č. 248/2021 Sb. – jenže kurzarbeit je účinný až od 1.7. a tornádo
přišlo 24.6. a tak byl vyhlášen program Tornádo (viz též tisková tisková zpráva MPSV) obdobný
programu Antivirus. O dotaci z programu Tornádo – ve výši 100 % mzdových nákladů - budou moci
zaměstnavatelé žádat od poloviny července, a to za období od 25.6. do 31.7., v těchto případech:
•

•
•

činnost zaměstnavatele je natolik omezena důsledky tornáda, že zaměstnanec nemůže vykonávat
práci a náleží mu tedy z důvodu překážky na straně zaměstnavatele náhrada mzdy nejméně ve výši
60 % průměrného výdělku
zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci dobrovolně náhradu mzdy z důvodu překážky na straně
zaměstnance likvidujícího škody na svém majetku či na majetku sousedů
zaměstnanci je vyplácena mzda, avšak zaměstnanec je z důvodu likvidace škod převeden na jinou
práci.

Program Antivirus nadále pokračuje až pro období do konce října – avšak stejně jako za červen jen ve
variantě A (karanténa či izolace zaměstnance), tedy příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy a
odpovídajících odvodů (max. 39 000 Kč měsíčně na zaměstnance) z důvodu vzniku důležité osobní
překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízení karantény nebo izolace.
Podcast O daních 12.7. bude věnován aktuálním novinkám a dále změnám DPH od 1.7. – těmto
změnám je věnován záznam webináře Internetové obchody v EU - DPH; u jakých typů obchodů je nutné
od 1.7. používat nová pravidla vysvětluje ukázka z uvedeného webináře.
Podcast O daních můžete poslouchat nejen na počítači, ale např. i na mobilu na Apple Podcasts
(iTunes), Spotify či Google Podcasts – 21.6. byla pozornost věnována evidenci skutečných majitelů.
Skutečným majitelům se věnuje krátké video; zápis skutečného majitele konkrétní právnické osoby si
můžete ověřit on-line v evidenci skutečných majitelů.
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