Praha 23. března 2020

Stát zřejmě odpustí živnostníkům část povinného
důchodového pojištění. Schválila to vláda
Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD),
který pomůže živnostníkům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Mnoho profesí
z oblasti výroby a služeb muselo pozastavit nebo omezit svou činnost. MPSV
proto navrhuje zákon, který na půl roku odpustí minimální povinné platby
na důchodové pojištění pro OSVČ. Norma musí projít ještě Parlamentem ČR
ve stavu legislativní nouze. V případě schválení by měl být zákon účinný
již od března.
„Jestli chceme, aby se naše ekonomika po téhle krizi zase rozběhla, nesmíme opomíjet
žádnou skupinu pracujících. Pomoc zaměstnancům jsme už předložili, a teď jsou
na řadě OSVČ, které mají dnes opravdu velké problémy. Všichni jsme v tom stejně,
jsme na jedné lodi a všichni se potřebujeme. Úkolem vlády je postarat se teď o to,
aby lidi měli z čeho žít a nepřicházeli o práci. Jedině tak se po epidemii bude moci naše
ekonomika zase rychle postavit na nohy,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová (ČSSD).
Odpuštění odvodů na půl roku se dotkne asi milionu živnostníků. Tato doba se jim bude
i nadále započítávat do důchodového pojištění. Stát všem OSVČ (hlavní i vedlejší
výdělečná činnost) od března do srpna promine povinnost platit zálohy na důchodové
pojištění, a to následovně:


OSVČ, které platí minimální zálohy, jsou povinné platby na důchodové pojištění
odpuštěné v plné výši. Jde asi o 60 % všech živnostníků.



OSVČ s vyšší než minimální zálohou od března do srpna nemusí platit celé
zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální
zálohou a tím, co skutečně měli odvádět.

Na podnikatele těžce dopadá propad tržeb, který se projevil téměř okamžitě po zavedení
vládních opatření, a to i u OSVČ, na které se přímý zákaz nevztahuje. Cílem tohoto
opatření je umožnit OSVČ překonat toto kritické období a pomoci jim, aby mohly
v podnikání pokračovat i po skončení současných omezení. Pro OSVČ, které
už za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude v případě schválení zákona na tyto
platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.
Zákon by měl být projednán Poslaneckou sněmovnou PČR ve stavu legislativní nouze
již v úterý 24. 3. 2020.
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