Na OSSZ (PSSZ) došlo dne:

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, za rok 2001

(za osoby samostatně výdělečně činné se považují i osoby, které spolupracují při výkonu samostatné výdělečné činnosti)

I. Údaje o osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ), která tiskopis předkládá:
rodné číslo ............................................................................. variabilní symbol u OSSZ (PSSZ) ...........................................................
jméno a příjmení..........................................................................................................................................................................................
trvalý pobyt ..................................................................................................................................

telefon .........................................

v roce 2001 jsem byl/a poživatelem důchodu starobního - invalidního * v období od .............................

do .....................................

datum zahájení samostatné výdělečné činnosti (spolupráce).....................................................................................................................
(uvede se datum posledního zahájení - znovuzahájení samostatné výdělečné činnosti - spolupráce)
daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce ano *

ne *

finančním úřadem prodloužena lhůta pro předložení daňového přiznání do: .........................................................................................
rozhodnutím ze dne.................................................................
je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou ano *

ne *

protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou předložen dne......................................................
účtování v hospodářském roce od...........................................do.......................................................

II. Údaje o OSVČ, se kterou je spolupráce vykonávána:
(vyplní se v případě, že tiskopis předkládá OSVČ, která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, popř. vykonává samostatnou
výdělečnou činnost a současně spolupracuje s jinou OSVČ)

rodné číslo ............................................................................
jméno a příjmení .................................................................................................................................................................................
trvalý pobyt .......................................................................................................................................... telefon ................................

* nehodící se škrtněte

ČSSZ - 89 324 0

vytištěno programem Form Filler

I/2002

Tiskárna Jarošík

OSVČ

variabilní symbol1) :

1.

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (spolupráce)
[Uvedou se příjmy ze všech samostatných výdělečných činností (spoluprací), které OSVČ v r. 2001
vykonávala. Za příjem se považuje též příjem OSVČ dosažený výkonem samostatné výdělečné
činnosti, i když se tento příjem pro účely daně z příjmu fyzických osob považuje za příjem ze závislé
činnosti nebo ostatní příjem. Za příjem OSVČ, která je poplatníkem daně z příjmu stanovené paušální
částkou, se považuje, jde-li o příjmy z činnosti podléhající dani z příjmů stanovené paušální částkou 2),
předpokládaný příjem. U OSVČ účtující v hospodářském roce se příjem ze samostatné výdělečné
činnosti v hospodářském roce zahrnuje do kalendářního roku, do kterého jsou vykazovány pro účely
daně z příjmů3). Při přechodu z účtování v kalendářním roce na hospodářský rok v průběhu roku 2001
se uvedou pouze příjmy získané za dobu přede dnem přechodu na účtování v hospodářském roce. U
společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti a OSVČ, která účtuje
v soustavě podvojného účetnictví, se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů
považuje základ daně z příjmu z této činnosti].

2.

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné
výdělečné činnosti (spolupráce)
[Uvedou se výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze všech samostatných
výdělečných činností ( spoluprací ), které OSVČ v r. 2001 vykonávala. Za výdaje OSVČ, která je
poplatníkem daně z příjmu stanovené paušální částkou 2), se považují předpokládané výdaje za takový
rok. U OSVČ účtující v hospodářském roce se výdaje zahrnují do kalendářního roku, do kterého jsou
3) . Při přechodu z účtování v kalendářním roce na hospodářský rok
vykazovány pro účely daně z příjmů
v průběhu roku 2001 se uvedou pouze výdaje za dobu přede dnem přechodu na účtování v hospodářském
roce. Osoby, které jsou pouze společníky veřejné obchodní společnosti, komplementáři komanditní
společnosti a OSVČ, které účtují v soustavě podvojného účetnictví, výdaje neuvádějí].

3.

Příjmy po odpočtu výdajů
(Řádek 1 - řádek 2).

4.

Samostatnou výdělečnou činnost (spolupráci) jsem v r. 2001 vykonával/a
od ........................................................ do ................................................................... tj. měsíců
[Započtou se i měsíce, v nichž byla samostatná výdělečná činnost (spolupráce) vykonávána i jen po část
kalendářního měsíce a kalendářní měsíce, v nichž po celý měsíc měla OSVČ nárok na nemocenské
z nemocenského pojištění OSVČ , popř. pobírala takové nemocenské4), nebo vykonávala službu
v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc)
z nemocenského pojištění OSVČ].

5.

Průměrný měsíční příjem pro účast na důchodovém pojištění
[Řádek 3: řádek 4 po odpočtu měsíců, ve kterých po celý kalendářní měsíc OSVČ měla nárok nebo
pobírala nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ 4), vykonávala službu v ozbrojených silách
(civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského
pojištění OSVČ. OSVČ, které nedosáhly průměrný měsíční příjem ve výši 3 300 Kč a nepřihlásily
se k důchodovému pojištění na rok 2001 řádky 6 - 8 nevyplňují a v řádku 9 uvedou 0].
OSVČ, která na rok 2001 nepodala přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a v roce 2001 nedosáhla
průměrného měsíčního příjmu z výkonu samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů alespoň 3 300 Kč,

Kč, má možnost se přihlásit k účasti na důchodovém pojištění na rok 2001 na čtvrté straně tohoto tiskopisu.

6.

Vypočtený vyměřovací základ
(Řádek 3 x 0,35 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru).

7.

Minimální vyměřovací základ

(zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru)

[Uvede se částka z řádku 6, maximálně 486 000 Kč, minimálně částka 19 800 Kč. Částka 19 800 Kč
se sníží o 1 650 Kč za každý kalendářní měsíc v r. 2001, v němž:
- ani jeden den netrvala účast na důchodovém pojištění OSVČ
- po celý kalendářní měsíc měla OSVČ nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ,
popř. pobírala takové nemocenské 4)
- po celý kalendářní měsíc vykonávala OSVČ službu v ozbrojených silách (civilní službu)
- po celý kalendářní měsíc pobírala OSVČ peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc)
z nemocenského pojištění OSVČ.
Pokud je částka z řádku 6 vyšší než minimální částka 19 800 Kč, popř. snížená za každý kalendářní
měsíc , v němž trvaly důvody pro snížení minimálního vyměřovacího základu , uvede se částka
z řádku 6.
Maximální vyměřovací základ 486 000 se sníží o částku 40 500 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž
po celý měsíc trvaly důvody pro snížení minimálního vyměřovacího základu].
1) vyplní se v případě podání přehledu na produktu výpočetní techniky
2) § 7a zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb.
3) § 7 odst. 14 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb.
4) U poživatelů starobních a invalidních důchodů se dobou pobírání nemocenského rozumí i doba pracovní neschopnosti po uplynutí podpůrčí
doby pro poskytování nemocenského.

OSSZ

OSVČ

Variabilní symbol 1) :

8.

OSSZ

Určený vyměřovací základ (zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru)
(Částku určí OSVČ - tato částka však nemůže být nižší než částka v řádku 7 a vyšší než 486 000 Kč
případně snížených o 40 500 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž trvaly důvody pro snížení
minimálního vyměřovacího základu, viz řádek 7)

9.

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

0

(Řádek 8 x 0,296 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru).

10.

Úhrn záloh na pojistné zaplacených na důchodové pojištění a příspěvek na státní
státní politiku zaměstnanosti (29,6% měsíčního vyměřovacího základu) za jednotlivé
kalendářní měsíce roku 2001
[Do tohoto úhrnu se nezapočítává zaplacené pojistné na nemocenské pojištění (4,4%), jehož jste byl/a
dobrovolné účasten/na].

11.

Rozdíl mezi řádkem 9 a 10

- = přeplatek
+ = doplatek

a ) Doplatek pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve výši .................................... Kč byl * - bude * uhrazen z účtu číslo ................................................... *
uhrazen pošt. 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 ............................................................. *)
pošt, pokázkou na moji adresu .................................................................................................................... *

Výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění na rok 2002:
12.

Nejnižší měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
(Řádek 6: řádek 4 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru).
Pokud je nejnižší měsíční vyměřovací základ nižší než 1 775 Kč, uvede se částka 1 775 Kč.
Pokud je nejnižší měsíční vyměřovací základ vyšší než 40 500 Kč, uvede se částka 40 500 Kč.

13. Nejnižší měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti
a) (Řádek 12 x 0,296 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru).
b) Pro stanovení záloh na pojistné v roce 2002 v případech, kdy pojištěnec nově předloží spolu

1775

0

526

s přehledem o výši příjmu za rok 2001 protokol o povolení platby daně z příjmů paušální částkou
v roce 2002, bude stanovena výše záloh ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zák. č. 589/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, případně na základě žádosti pojištěnce bude postupováno ve smyslu ust. § 13a
odst. 7 zák. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění

79

(Řádek 12 x 0,044 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru).
Pro stanovení pojistného v roce 2002 v případech, kdy pojištěnec nově předloží spolu s přehledem
o výši příjmu za rok 2001 protokol o povolení platby daně z příjmu paušální částkou v roce 2002,
bude stanoveno pojistné ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zák. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, případně na základě žádosti pojištěnce bude postupováno ve smyslu ust. § 13a odst. 7 zák.
č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15. C e l k e m (platí v případě, že OSVČ platí zálohy na pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a je zároveň účastna
nemocenského pojištění)

605

(Řádek 13 + řádek 14).

PROHLAŠUJI, že všechny údaje uvedené v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím OSSZ (PSSZ) všechny změny
uvedených údajů a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změně dověděl/a.
dne: ......................................
* nehodící se škrtněte
1) Vyplní se v případě podání přehledu na produktu výpočetní techniky.

..........................................................................
podpis OSVČ

Vyplní pouze ta OSVČ, která nedosáhla v roce 2001 průměrného měsíčního příjmu z výkonu samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů
alespoň 3 300 (řádek 5) a chce být v roce 2001 účastna důchodového pojištění OSVČ.

Přihláška
k účasti na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných na rok 2001.
Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2001 nedosáhl / a zákonem stanoveného příjmu pro povinnou účast
na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných, přihlašuji se k této účasti dnem podání přehledu.
dne: .........................................

..........................................................................
podpis OSVČ

Upozornění:
OSVČ, která nedosáhla v roce 2001 průměrného měsíčního příjmu ze samostatné výdělečné činnosti
po odpočtu výdajů alespoň 3 300 Kč (řádek 5), byla do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém byl (měl být)
podán Přehled za rok 2001 účastnila nemocenského pojištění a chce být tohoto pojištění účastna i nadále, musí
se na předepsaném tiskopise přihlásit k účasti na důchodovém pojištění na rok 2002 do konce kalendářního
měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2001. Pokud se OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
nepřihlásí, nebude možné při přiznání nároku na dávku, pro její výši a výplatu tento rok hodnotit jako dobu
pojištění, což znamená nižší procentní sazbu z výpočtového základu při stanovení výše důchodu, v některých
případech i ztrátu nároku na důchod.

Poučení:
1. OSVČ, která aspoň po část kalendářního roku 2001 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (spolupráci), je povinna
podat příslušné OSSZ (PSSZ) tento přehled, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního
zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok.
-

OSVČ, které nezpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna podat přehled za rok 2001 do 30. 4. 2002.

-

Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost doložit OSSZ ( PSSZ ) nejpozději
do 30. 4. 2002. Přehled za rok 2001 je pak povinna podat na OSSZ (PSSZ) nejpozději do 30. 7. 2002.

-

Pokud byla OSVČ finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je OSVČ povinna podat přehled
za rok 2001 do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty.

-

OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání podávat, předkládají tento přehled do 31. 7. 2002.

2. Změní-li se dodatečně údaje o příjmech nebo výdajích, které OSVČ uvedla v přehledu, je OSVČ povinna ohlásit tyto změny
nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dověděla, na předepsaném tiskopise.
3. Doplatek pojistného za rok 2001 uvedený v řádku 11 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu za rok 2001. Nebyl-li
přehled podán ve výše uvedených lhůtách (§ 15 zák. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o pojistném),
je doplatek pojistného splatný do 8 dnů po jejich uplynutí.
4. Podání přehledu se vždy považuje za žádost o vrácení přeplatku uvedeného v řádku 11. OSSZ (PSSZ) je povinna tento přeplatek
vrátit v zákonem stanovené lhůtě, pokud není jiného splatného závazku vůči OSSZ (PSSZ).
5. Od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán přehled za r. 2001, má povinnost platit zálohy na pojistné na rok 2002 OSVČ,
která v r 2001 dosáhla průměrného měsíčního příjmu alespoň 3 300 Kč (řádek 5). Nejnižší vyměřovací základ pro zálohy
na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pro pojistné na nemocenské pojištění činí částku
uvedenou v řádku č. 12; minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je
uvedena v řádku č. 13, minimální výše pojistného na nemocenské pojištění, v případě dobrovolné účasti na tomto pojištění, je
uvedena v řádku č. 14. Pro stanovení výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu na měsíc podání přehledu
(popř. předchozí kalendářní měsíc) platí ustanovení § 14 odst. 3 zákona o pojistném. Pokud OSVČ v roce 2001 nedosáhla
průměrného měsíčního příjmu po odpočtu výdajů alespoň 3 300 Kč a přihlásí se k účasti na důchodovém pojištění na rok 2002, je
povinna platit zálohy na pojistné od měsíce, ve kterém se přihlásila.
6. Vznikne-li OSVČ přeplatek na pojistném a tato OSVČ má vůči OSSZ (PSSZ) splatný závazek, použije se přeplatek na úhradu
splatného závazku (§ 17 odst. 1 zákona o pojistném).
7. Za porušení výše uvedených povinností může být OSVČ uložena pokuta podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o pojistném.
Nezaplatí-li OSVČ doplatek pojistného, zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění ve lhůtách
stanovených zákonem o pojistném, anebo zaplatila-li v nižší částce než je povinna platit, je povinna platit penále, které činí 0,1%
dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

