01 OSSZ/PSSZ/ v, ve

02 Variabilní symbol

03 IČO
Otisk prezentačního razítka OSSS/PSSZ/

Přehled za rok 2002
Přehled o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné a dalších údajích podle § 15 odst. 1
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

l. Údaje o osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ), která tiskopis předkládá
(za OSVČ se považují i osoby, které spolupracují při výkonu samostatné výdělečné činnosti)
04

Příjmení

07

Trvalý pobyt (včetně PSČ)

08

Dlouhodobý pobyt (včetně PSČ) - vyplňují pouze osoby s trvalým pobytem mimo území ČR

09

Kontaktní adresa (včetně PSČ) - je-li jiná než v řádku 7 a řádku 8

10

Telefon

11
12

05

Jméno, titul

06

Rodné číslo

Mobilní telefon

V roce 2002 jsem byl/a - nebyl/a* poživatelem důchodu starobního, plného
invalidního, částečného invalidního * v období
Datum posledního zahájení (opětovného zahájení) samostatné
výdělečné činnosti (Uvede se datum faktického zahájení činnosti, příp. datum

od

do

Den

měsíc

rok

opětovného zahájení po přerušení, neuvádí se datum oprávnění k výkonu činnosti.)

13

Daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

14

Rozhodnutím finančního úřadu ze dne
přiznání do

14a

ano *
prodloužena lhůta pro předložení daňového

Jsem povinen - povinna podávat daňové přiznání

15

Jsem poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou

16

Protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou předložen

dne

17

Účtování v hospodářském roce(§ 7 odst. 14 zák. č. 586/1992 Sb.) ne - ano*

od

ll. Údaje o OSVČ, se kterou je spolupráce vykonávána
18

Příjmení

19

Jméno, titul

20

Rodné číslo

21

Trvalý pobyt (včetně PSČ)

* nehodící se škrtne

ČSSZ 89 324 1

ne*

ano*

ne*

ano *

ne*

do

lll. Údaje o příjmech a výdajích OSVČ a další údaje podle § 15 odst. 1 zák. č. 589/1992 Sb.
Variabilní symbol .........................................**
22

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (spolupráce)

23

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné
výdělečné činnosti (spolupráce)

24

Příjmy po odpočtu výdajů (řádek 22 - řádek 23)

25

Samostatnou výdělečnou činnost (spolupráci) jsem v roce 2002 vykonával/a
od
do
tj. měsíců:

26

Průměrný měsíční příjem pro účast na důchodovém pojištění
(řádek 24 : řádek 25)

27

Vypočtený vyměřovací základ
(řádek 24 x 0.35 zaokroouhleno na celé koruny směrem nahoru)

28

Minimální vyměřovací základ
(zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru)

29

Určený vyměřovací základ - nesmí být nižší než částka uvedená v řádku 28
(zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru)

30

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
(řádek 29 x 0.296 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru)

31

Úhrn záloh na pojistné zaplacených na důchodové pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti

32
Rozdíl mezi řádkem 30 a řádkem 31

OSVČ

OSSZ

- = přeplatek
+ = doplatek

a) Doplatek pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši .......................................................... Kč
bude ( byl ) uhrazen z účtu číslo ................................................................................................................*
uhrazen poštovní poukázkou dne ....................................................................................*
b) Přeplatek na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši .................................................................. Kč
- vraťte (pokud nemám vůči OSSZ /PSSZ/ splatný závazek) na účet číslo ............................................................................................................. *
poštovní poukázkou na adresu .......................................................................................................................................................................... *
- přeplatek ve výši ......................... použijte na úhradu záloh na pojistné roku 2003, na měsíce ..........................................................

IV. Výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
(dále DP) a pojistného na nemocenské pojištění (dále NP) na rok 2003
33

Nejnižší měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na DP
(řádek 27 : řádek 25 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru)

34a)

Nejnižší měsíční záloha na pojistné na DP
(řádek 33 x 0.296 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru)

Po předložení protokolu o povelení platby daně z příjmů paušální částkou na
výši pojistného na NP
b) rok 2003 stanovuje OSSZ /PSSZ/ od
na pojistné na DP ve smyslu § 14 odst. 4 zák. č. 589/1992 Sb., částkou
35a)

Nejnižší pojistné na NP
(řádek 33 x 0.044 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru)

Po předložení protokolu o povolení platby daně z příjmů paušální částkou na
výši měsíčních záloh
b) rok 2003 stanovuje OSSZ /PSSZ/ od
ve smyslu § 14 odst. 4 zák. č. 589/1992 Sb., částkou
36

C E L K E M (řádek 34 + řádek 35)

Prohlašuji , že všechny údaje uvedené v tomto Přehledu jsou pravdivé, a že OSSZ /PSSZ/ ohlásím všechny
případné změny údajů, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o těchto změnách dozvěděl/a.
Dne .......................

Podpis OSVČ ......................................

Vyplní pouze ta OSVČ, která z výkonu samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů nedosáhla v roce 2002
průměrného měsíčního příjmu alespoň 3.550,- Kč (řádek 26) a chce přitom být v roce 2002 účastva důchodového pojištění.

P Ř I H L Á Š K A k účasti na důchodovém pojištění O S V Č na rok 2002
Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2002 nedosáhl/a zákonem stanoveného příjmu pro povinnou účast
na důchodovém pojištění OSVČ, přihlašuji se k této účasti dnem podání Přehledu.
Dne .......................
* nehodící se škrtne
** vyplní se v případě podání Přehledu zpracovaného výpočetní technikou

Podpis OSVČ .......................................

