ACM Czech, s. r. o.
 Jablonecká 8/31
460 01 Liberec
 +420 482 710 625
 info@acmcert.cz
 www.acmcert.cz

Datum zahájení příjmu žádostí:
Rozhodné datum:
1. Bonusové období:
2. Bonusové období

Kompenzační bonus pro
OSVČ ve výši 25 tisíc korun,
druhé období

10. dubna 2020
12. března 2020
12. března -30. dubna. 2020
1. května – 8. června 2020

Podmínky poskytnutí




Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle
zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost,
v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec
osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31.
srpnu 2019.

Předmět kompenzačního bonusu:






nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,
karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci
spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné
výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo
omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné
výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.

Výše kompenzačního bonusu:


500,- Kč za den – celkem 25 000,- Kč za první období, 19 500,- Kč za druhé období,
celkem tedy 44 500,- Kč za obě období

Žádost o bonus






Nejpozději je možné podat 60 dní po skončení bonusového období
Žádost se vyplní ZDE; lze ji vyplnit v online formuláři ZDE, nebo na interaktivním
formuláři ZDE
Žádost vytiskněte, podepište, naskenujte, nebo vyfoťte a zašlete na příslušný email
FÚ – ten naleznete přímo v žádosti po vyplnění příslušného FÚ
Pokud máte datovou schránku, lze žádost poslat její pomocí na příslušný FÚ
Žádost lze také zaslat poštou či osobně předat na podatelně příslušného FÚ

Více informací ZDE
S žádostí Vám samozřejmě rádi pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat.
ACM Czech, s. r. o. zapsáno v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 12394
IČO 25020862 DIČ CZ25020862

