Žádost o kompenzační bonus

bonusové období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021
podle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“).
Žádost lze obecně podat do 1. 7. 2021.

Finančnímu úřadu
Územní pracoviště (v/ve/pro)

A. ÚDAJE O ŽADATELI
Jméno a příjmení:
DIČ/RČ:

Datum narození:

Kontaktní údaje (telefon/e-mail):
Adresa místa pobytu:
Adresa místa pobytu ve státě rezidence (vyplňte, žádáte-li o kompenzační bonus z titulu společníka společnosti
s ručením omezeným):

Bankovní spojení (číslo účtu vedeného v české měně, na nějž má být kompenzační bonus vyplacen)
Účet vedený u
č. účtu:

o

kód banky:

Žadatel je/byl v úpadku.

B. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
O poskytnutí kompenzačního bonusu ve výši dle § 10 zákona o kompenzačním bonusu žádám z titulu
(vyberte odpovídající variantu/varianty):

o

I. osoby samostatně výdělečně činné (§ 2 zákona o kompenzačním bonusu):
Významně dotčené činnosti:

Výše příjmů z významně dotčených činností (vyplňují pouze žadatelé, kteří splňují podmínku významně dotčené
činnosti dle § 8 odst. 1 zákona o kompenzačním bonusu):
průměrná měsíční výše příjmů ze všech významně
dotčených činností ve srovnávacím období:

Srovnávacím obdobím zvoleno období od

výše příjmů ze všech významně dotčených činností
ve srovnávaném období:

do

Doba trvání nařízené karantény/izolace v průběhu bonusového období (vyplňují pouze žadatelé, kteří žádají
o kompenzační bonus pouze z důvodu nařízené karantény/izolace a nesplňují podmínku dle § 8 odst. 1 zákona
o kompenzačním bonusu):
od

do

O kompenzační bonus je z titulu osoby samostatně výdělečně činné žádáno za dny (v rozmezí 1. 4. 2021 až
30. 4. 2021):
od

do

počet dní:

Pro test převažující části příjmů zvoleno období od

celkem částka*:
do

Kč

o

II. společníka společnosti s ručením omezeným (§ 3 zákona o kompenzačním bonusu):
Údaje o společnosti s ručením omezeným [subjektem kompenzačního bonusu nemůže být společník, pokud
obrat společnosti ve smyslu § 3 odst. 4 písm. a) zákona o kompenzačním bonusu nepřekročí za žádné z 2
skončených zdaňovacích období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházejících bonusovému
období částku 180 000 Kč, nebo za první neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob
nepřekročí 120 000 Kč; má-li společnost více jak dva společníky, pak musí být všichni společníci členy jedné
rodiny ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o kompenzačním bonusu].
DIČ/IČO společnosti:
Název společnosti:
Adresa sídla ve státě rezidence:
Významně dotčené činnosti:

Výše příjmů z významně dotčených činností (vyplňují pouze žadatelé, kteří splňují podmínku významně dotčené
činnosti dle § 8 odst. 1 zákona o kompenzačním bonusu):
průměrná měsíční výše příjmů společnosti s ručením
omezeným ze všech významně dotčených činností
ve srovnávacím období:

Srovnávacím obdobím zvoleno období od

výše příjmů společnosti s ručením omezeným ze všech
významně dotčených činností ve srovnávaném období:

do

Doba trvání nařízené karantény/izolace v průběhu bonusového období (vyplňují pouze žadatelé, kteří žádají
o kompenzační bonus pouze z důvodu nařízené karantény/izolace a nesplňují podmínku dle § 8 odst. 1 zákona
o kompenzačním bonusu):
od

do

O kompenzační bonus je z titulu společníka společnosti s ručením omezeným žádáno za dny (v rozmezí 1. 4. 2021
až 30. 4. 2021):
od

do

počet dní:

Pro test převažující části příjmů zvoleno období od

o

celkem částka*:

Kč

do

III. osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (§ 4 zákona
o kompenzačním bonusu):
DIČ/IČO zaměstnavatele:
Název zaměstnavatele:
Adresa zaměstnavatele:
Významně dotčené činnosti zaměstnavatele:

O kompenzační bonus je z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr
žádáno za dny (v rozmezí 1. 4. 2021 až 30. 4. 2021):
od

do

počet dní:

Pro test převažující části příjmů zvoleno období od

celkem částka:
do

Kč

C. ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Jméno a příjmení fyzické osoby, nebo název právnické osoby:

Datum narození:

Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby:

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Přílohami žádosti jsou:
1) čestné prohlášení dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o kompenzačním bonusu.
Je-li o poskytnutí kompenzačního bonusu, alespoň částečně, žádáno z titulu osoby vykonávající práci na základě
dohody o práci konané mimo pracovní poměr, jsou přílohami též:
2) kopie dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, v důsledku které/kterých vznikla v rámci rozhodného
období po dobu alespoň 3 kalendářních měsíců účast žadatele o kompenzační bonus na
nemocenském pojištění jako zaměstnance,
3) kopie mzdového listu/mzdových listů zahrnujícího/zahrnujících kalendářní měsíce (v rámci rozhodného
období), kdy byl žadatel o kompenzační bonus účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec
na základě dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, nebo potvrzení od zaměstnavatele prokazující
účast žadatele o kompenzační bonus na nemocenském pojištění jako zaměstnance alespoň 3 kalendářní měsíce
v rámci rozhodného období z titulu výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.
K rychlejšímu procesnímu vyřízení žádosti o kompenzační bonus podané z titulu osoby vykonávající práci na základě
dohody o práci konané mimo pracovní poměr může dále přispět:
I) přiložení kopie dohody o práci konané mimo pracovní poměr platné ke dni 5. 10. 2020 - přikládá se, pokud se
jedná o dohodu odlišnou od dohody podle bodu 2) pro účely doložení splnění podmínky dle § 7 odst. 4 písm. b)
zákona o kompenzačním bonusu,
II) přiložení dokumentace osvědčující status dobrovolného pracovníka pečovatelské služby či pěstouna,
v případech, kdy žadatel v rozhodném období vykonával činnost odpovídající tomuto statusu souběžně
s výkonem práce, jenž je předmětem kompenzačního bonusu.
Podpis žadatele o kompenzační bonus či fyzické osoby
oprávněné podepsat podání za žadatele o kompenzační bonus

* V případě, že je o kompenzační bonus žádáno z důvodu poklesu příjmů z dotčených činností, pak výše kompenzačního bonusu nesmí překročit

rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených
činností ve srovnávaném období.

Příloha

Čestné prohlášení k žádosti o kompenzační bonus
Žadatel (daňový subjekt) o poskytnutí kompenzačního bonusu
Jméno a příjmení:
Datum narození:
DIČ/RČ:
Adresa místa pobytu:
I) prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky zákona o kompenzačním bonusu pro vznik nároku na kompenzační bonus,
II) prohlašuje (vyplňují pouze žadatelé o kompenzační bonus v úpadku, u nichž byl úpadek prohlášen nejpozději 31. 12. 2019),
že:

o

není propojen* s jiným podnikem

o

je propojen* s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku / Jméno a příjmení

Sídlo/Adresa

IČ / Datum narození

dne

Podpis
(Nezapomeňte podepsat i samotnou žádost!)

* Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50 % vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení
v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři
nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také
považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

