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Žádost o pomoc společníkům malých s. r. o.
podle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“).
Finančnímu úřadu
Územní pracoviště (v/ve/pro) 
A. ÚDAJE O DAŇOVÉM SUBJEKTU
B. POŽADOVANÁ ČÁSTKA
Bankovní spojení (číslo účtu vedeného v české měně, na nějž má být kompenzační bonus vyplacen)
 
 Plná částka za První bonusové období: 25 000 Kč (tj. částka za celé období 50 dnů, od 12. 3. do 30. 4. 2020)	

 Plná částka za Druhé bonusové období: 19 500 Kč (tj. částka za celé období 39 dnů, od 1. 5. do 8. 6. 2020)	

(požadovanou variantu označte křížkem)
Údaje o společnosti s ručením omezeným (obrat společnosti ve smyslu § 2a odst. 4 zákona o kompenzačním bonusu musí být vyšší než 180 000 Kč; má-li společnost více jak dva společníky, pak musí být všichni společníci členy jedné rodiny ve smyslu  § 2b odst. 3 zákona o kompenzačním bonusu)
Žádám o poskytnutí kompenzačního bonusu ve výši dle § 4 zákona o kompenzačním bonusu.
C. ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ 
Přílohou žádosti je čestné prohlášení dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o kompenzačním bonusu.
 
Podpis
osoby oprávněné k podpisu
Čestné prohlášení k žádosti o kompenzační bonus
 
Příloha
Žadatel (daňový subjekt) o poskytnutí kompenzačního bonusu
 
prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky zákona o kompenzačním bonusu pro vznik nároku na kompenzační bonus.
Podpis
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