
KDO MŮŽE ŽÁDAT?

OSVČ na hlavní činnost, která na základě  mimořádného
opatření vlády ČR  proti šíření infekce COVID-19 nemůže
vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

Dítě mladší 13 let, které navštěvovalo dětské nařízení, které bylo
uzavřeno na základě nařízení vlády ČR.
Nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci
jiné osoby v I. stupni závislosti, pokud nemůže navštěvovat školu z
důvodu jejího uzavření.
Osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
jsou závislé na pomoci jiné osoby v II. stupni závislosti, pokud nemohou
navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření.

KDE POSLAT ŽÁDOST? 

Žádost o poskytnutí finanční dotace.

Vyplnit žádost v českém jazyce.
Podepsanou žádost poslat na adresu MPO nebo podat na obecním
živnostenském úřadě.
S vyplněním žádosti Vám pomůže obecní živnostenský úřad.
O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc.

Dotace činí 424 Kč/ den.
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
 

Připravovaný jednorázový příspěvek pro OSVČ bude ve výši  25 000 Kč
za období 12.3.2020-30.4.2020 za plný počet dnů po dobu nouzového
stavu
Daňové přiznání se podává nejpozději do 1. 7. 2020.
Prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo
splátkové daně, žádosti o prominutí úroků z prodlení do 31. 7. 2020.
Prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1000
Kč, které vznikly mezi 1.3. 2020 - 31.7.2020.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pokud vlastníte městské prostory, můžete zažádat o prominutí
nájemného či části nájmu.
Společnost RESIDOMO prodlužuje splatnost faktur splatné v měsíci
dubnu o tři měsíce, tedy do 15. června 2020.
Komerční banky budou poskytovat úvěry k provoznímu financování.
Stát zaplatí za OSVČ minimální zálohy na sociálním a zdravotním
pojištění za březen až srpen.
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FINANČNÍ POMOC PRO OSVČ
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ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

Самозайнята для основної діяльності особа яка, на підставі
надзвичайного заходу Уряду Чеської Республіки проти
поширення інфекції COVID-19, не може виконувати свою
трудову діяльність через турботу про:

Дитину до 13 років, яка відвідувала дитячий заклад, який закрили
на підставі урядового розпорядження.
Дитина-утриманець у віці до 26 років, якa залежить від допомоги
іншої людини   в першій ступені залежності,   якщо він / вона не
може відвідувати школу через її закриття.
Особи, які залежать від допомоги іншої людини у II. ступені 
залежності, якщо вони не можуть відвідувати школу через
закриття школи.

КУДИ НАПРАВИТИ ЗАПИТ? 
Заява на отримання фінансової дотації.

Заповніть заяву на чеській мові.
Надішліть підписану заяву на адресу Міністерства промисловості та
торгівлі або надішліть її до муніципального управління ліцензування
торгівлі.
Муніципальний офіс ліцензування торгівлі допоможе вам заповнити
заявку.
Дотація запитуєтьсяна кожен календарний місяць.

Дотація становить 424 крон / день.
 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

Отримана одноразова допомога для самозайнятих осіб
становитиме 25 000 чеських крон на період з 03.03.20 по
30.04.2020 протягом усієї кількості днів у надзвичайному стані.
Податкова декларація подається не пізніше 1 липня 2020 року.
Звільнення   від адміністративного збору за подання заяви про
відстрочку чи сплату податку,заяви про звільнення процентів за
простроченням до 31 липня 2020 року
Звільнення   від   штрафів за несвоєчасне подання контрольного
звіту в розмірі 1000 крон, що виникло між 1.3. 2020 - 31.7.2020.

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо ви орендуєте приміщення,які є міською власністю, то
можете подати заяву на відмову від орендної плати або частини
орендної плати.
RESIDOMO збільшує термін погашення рахунків, що підлягають
сплаті у квітні, на три місяці, до 15 червня 2020 року.
Комерційні банки надаватимуть позики на  діючі   фінансування.
Держава виплачуватиме мінімальні аванси самозайнятим особам
на соціальне та медичне страхування з березня по серпень.
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ФІНАНСОВА ДОПОМОГА САМОЗАЙНЯТИМ
ОСОБАМ
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AI CÓ THỂ XIN?

Những người kinh doanh chính, mà dựa vào cơ sở chỉnh phủ
cộng hòa Séc cấm mở cữa, vì lý do lây nhiễm COVID-19 không
thể thực hiện công việc buôn bán của mình để chăm sóc:

Con dưới 13 tuổi ở nhà không đến trường vì lý do lệnh của chính phủ
Cộng hòa Séc đề ra.
Con đến tuổi 26 mà phụ thuộc đến sự giúp đỡ của người khác ở bậc I.,
nếu không được phép đến trường vì lý do đóng cữa trường.
Đối với những thành viên sức khỏe không đảm bảo phụ thuộc đến sự
giúp đỡ của thành viên khác với bậc II. không đi học vì lý do trường
đóng cữa.

ĐỆ ĐƠN Ở ĐÂU?

Đệ đơn về cung cấp tài chính.

Điền đơn bằng tiếng séc.
Điền xong ký tên sau đó gửi đến Bộ công nghiệp và thương mại hoặc
gửi đến ủy ban kinh doanh.
Về việc điền đơn ủy ban kinh doanh sẽ giúp đỡ ngài.
Trợ cấp sẽ xin mỗi thánh theo lịch.

Trợ cấp được 424 Korun tiền tiệp mỗi ngày.
 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

 

Chuẩn bị cho những người kinh doanh một mức trợ cấp 25 000 Korun
tiền tiệp cho thời gian từ 12.3. 2020 đến 30. 4. 2020 trong thời gian
khẩn cấp.
Trình thuế muộn nhất đến ngày 1. 7. 2020.
Miễn lệ phí hành chính nộp đơn xin chậm trễ hoặc thuế trả góp, đơn xin
miễn lãi cho khoản thanh toán trễ cho đến ngày 31. 7. 2020.
Miễn cho các khoản tiền phạt vì nộp muộn báo cáo kiểm soát với số tiền
1.000 Kč, mà   phát sinh trong khoảng thời gian 1. 3. 2020 - 31. 7. 2020.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Nếu ngài có sở hữu một khu thuộc thành phố, ngài có thể nộp đơn
xin miễn tiền thuê  hoặc cho thuê.
Công ty RESIDOMO việc trả tiền thuê của tháng tư kéo dài cho ba
tháng, như vậy đến 15. tháng sáu 2020.
Ngân hàng thương mại KB cho vay tiền để tài trợ cho việc hoạt động.
Nhà nước sẽ trả cho kinh doanh cá nhân tiền đặt cọc thấp nhất về
bảo hiểm xã hộivà bảo hiểm y tế cho tháng ba đến tháng tám.
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GIÚP ĐỠ TÀI CHÍNH CHO NHỮNG NGƯỜI
KINH DOANH
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