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Zaměstnavatelé budou moci odložit odvody na své sociální pojištění za snížené
penále
 

Senát 20. května 2020 schválil zákon, na jehož základě zaměstnavatelé mohou odložit platby za své pojistné na
sociální zabezpečení za měsíce květen - červenec 2020 při snížení penále. V nejbližších dnech lze očekávat nabytí
jeho účinnosti.

Účelem tohoto zákona je v současné nelehké situaci posílit likviditu zaměstnavatelů a poskytnout jim úlevy při
jejich povinných odvodech na pojistné na sociální zabezpečení (dále jen „pojistné“). Aby zaměstnavatelé
mohli platby za své pojistné za výše uvedené měsíce odložit, musí za tyto měsíce i nadále odvádět
pojistné, které jsou povinni platit za jejich zaměstnance. 

Upozorňujeme, že odklad plateb za pojistné neznamená zproštění povinnosti zaplatit penále za to, že pojistné
nebylo zaplaceno včas. Přijatá úprava pouze umožňuje odložit platby za pojistné za zaměstnavatele
hrazené za měsíce květen – červenec 2020 až do 20. října 2020 při snížení penále o 80%. Výše
penále tedy nově činí 0,01 % z dlužné částky za každý den, místo dosavadních 0,05%. Odklad
plateb se bude předpokládat automaticky, tj. postačí, pokud zaměstnavatel neuhradí své pojistné
za měsíc květen 2020 do 20. června 2020 (postup bude analogický i za měsíce červen a červenec
2020). Pokud však zaměstnavatel dlužnou částku neuhradí do 20. října 2020, správa sociálního
zabezpečení mu namísto výhodnějšího penále 0,01% vyměří běžné penále, tj. ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý den. 

Dalším přínosem tohoto zákona je bezpochyby skutečnost, že v případě využití možnosti odložení plateb za
pojistné v souladu s výše uvedeným nebude pro účely potvrzování bezdlužnosti zaměstnavatele
vzniklý „dluh“ považován za nezaplacené pojistné. 

Upozorňujeme, že odkladu plateb za pojistné nelze využít současně s příspěvkem státu na
náhradu mezd zaměstnanců z programu Antivirus. Podmínkou získání příspěvku z programu Antivirus
je totiž zaplacení pojistného, a to jak za zaměstnavatele, tak i za jeho zaměstnance. Aktuálně program Antivirus
platí do konce května, avšak lze očekávat jeho další prodloužení. Zaměstnavatelé si tedy budou muset
vybrat, zda budou chtít čerpat příspěvky z programu Antivirus nebo využijí možnosti odkladu
plateb za pojistné. 

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících se státem přijatými kompenzačními opatřeními v oblasti
zaměstnanosti, kterých může zaměstnavatel za stávající nelehké situace využít, prosíme kontaktujte naši
advokátku, Mgr. Lenku Droscovou lenka.droscova (at) randalegal.com, specialistku na pracovní právo. 
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