
s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“).

A. ÚDAJE O DAŇOVÉM SUBJEKTU

DIČ/RČ:

Bankovní spojení (číslo účtu vedeného v české měně, na nějž má být kompenzační bonus vyplacen)

kód banky:

Žádám o poskytnutí kompenzačního bonusu ve výši dle § 4 zákona o kompenzačním bonusu.

B. POŽADOVANÁ ČÁSTKA
(vyberte jednu z možností, požadovanou variantu označte křížkem)

o

o do počet dní: Kč

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

zákona o kompenzačním bonusu pro vznik nároku na kompenzační bonus.

V

Podpis

Účet vedený u

č. účtu:

celkem částka:

  Plná částka: 25 000 Kč (tj. částka za celé období 50 dnů, od 12. 3. do 30. 4. 2020)

Částka za část období, a to od

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu

Územní pracoviště (v/ve/pro)

podle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti

Dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o kompenzačním bonusu prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky

Finančnímu úřadu

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Kontaktní údaje (telefon/email):

Adresa místa pobytu:

dne 



SARS CoV-2 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu"). 

je osobním úkonem a nedá se tedy k jeho podpisu zplnomocnit jinou osobu.

Opravy týkající se výše nároku na kompenzační bonus je nutné provést do 29. 6. 2020.

úřady.

daňového řádu).

naskenovat a následně zaslat na uvedený e-mail.

podání žádosti.

jméno a příjmení – uveďte jméno a současné příjmení.            datum narození – uveďte den, měsíc a rok.

DIČ/RČ – uveďte daňové identifikační číslo (DIČ), pokud vám bylo přiděleno. Pokud vám DIČ přiděleno nebylo, uveďte vaše rodné číslo.

k zastižení, sloužící pro neformální komunikaci a upozornění případných chyb či nejasností.

bezhotovostně na bankovní účet vedený v české měně.

(15 x 500 Kč).

Pokyny k vyplnění jsou návodem k vyplnění formuláře „Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu“ podle

zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru

Pokyny k vyplnění 

Nedílnou a pro vyřízení žádosti nezbytnou součástí žádostí o poskytnutí kompenzačního bonusu je čestné 

prohlášení; podpisem daňový subjekt osvědčuje splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus. 

Daňový subjekt nemá povinnost a ani nijak nedokládá splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus

současně s podáním Žádosti, nicméně do uplynutí lhůty pro stanovení daně je povinen v případě pochybností

správci daně na požádání předložit a prokázat skutečnosti, osvědčující splnění podmínek nároku na kompenzační

bonus. Nesplnění podmínek vzniku nároku na kompenzační bonus nese důsledek v podobě doměření daně

ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Upozorňujeme, že čestné prohlášení

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (včetně přílohy čestného prohlášení) lze správci daně zaslat

písemně, předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů či sběrných boxů umístěných před finančními

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (včetně přílohy čestného prohlášení) lze podat též elektronicky 

datovou zprávou s využitím dálkového přístupu podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje

účinky vlastnoručního podpisu (tedy datovou schránkou, či podepsanou uznávaným elektronickým podpisem),

nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (§ 71 odst. 1

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána

způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů

územní pracoviště, u kterého podáváte daňové přiznání) spravující Vaši daň z příjmů fyzických osob v době

ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. Potvrzení žádosti

o kompenzační bonus lze učinit také pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním

podpisem, zaslané na elektronickou adresu zveřejněnou správcem bonusu. Pokud je žádost o kompenzační

bonus podána ve formě elektronické kopie dokumentu opatřené vlastnoručním podpisem, považuje se

automaticky za potvrzenou bez dalšího. V praxi tedy postačuje např. žádost vyplnit, vytisknout, podepsat,

druhou možnost a v polích od - do uveďte toto období, dále počet dnů a do pole před Kč uveďte součin počtu

dnů a 500 (výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den) - například pokud splňujete

podmínky pro získání kompenzačního bonusu v období 12. – 26. 3. 2020, uvedete 15 dnů a částku 7 500 Kč

K oddílu A. údaje o daňovém subjektu

Bližší informace a e-mailové adresy správců bonusu naleznete na: www.financnisprava.cz

Kompenzačního bonus lze nárokovat nejdéle za období od 12. 3. do 30. 4. 2020 (tj. 50 dnů) = částka 25 000 Kč.

V případě, že splňujete podmínky pro získání kompenzačního bonusu za celé toto období, zakřížkujte první

možnost. Pokud splňujete podmínky pro získání kompenzačního bonusu jen za část tohoto období, zakřížkujte

Kontaktní údaje (telefon/e-mail) – nepovinné pole, uveďte tel. číslo a adresu elektronické pošty, na kterých jste

účet vedený u – uveďte poskytovatele platebních služeb (u účtu vedeného u českých bank není třeba vyplňovat).

č. účtu – uveďte číslo účtu včetně předčíslí, obsahuje-li. Upozorňujeme, že kompenzační bonus se vrací pouze

Oddíl B. Požadovaná částka

Postup při vyplnění Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu

Záhlaví formuláře

Finančnímu úřadu a územní pracoviště: uveďte zbývající část názvu (např. – hlavní město Prahu) úřadu (resp.


