Datum podání přehledu (vyplňuje ZPŠ):

Zaměstnanecká pojišťovna
poštovní přihrádka 123, Mladá Boleslav 1
telefon: 326 818 007
č.ú. 1684766/0300

PŘEHLED O ÚHRNU ZÁLOH
A VZÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA ROK(ŘÁDNÝ* - OPRAVNÝ*)
(§ 24 odst. 2 a 3 zák. 4. 592/ 92 Sb., v platném znění)

Příjmení, jméno, titul:

Rodné číslo:

Adresa trvalého bydliště:

PSČ:

Vyúčtování podává:

OSVČ*

Telefon:

- spolupracující osoba*

Den podání daňového přiznání (potvrzení fin. úřadu):
Přiznání k dani z příjmů (DP) zpracoval daňový poradce: ano* - ne*
Finanční úřad eviduje prodloužení lhůty pro podání DP do 30.6.2003: ano* - ne*
V roce 2002 jsem změnil zdravotní pojišťovnu: ano* - ne*
Číslo účtu plátce pojistného :
1. Příjmy ze sam. výd. činnosti v roce 2002
(podíl na společných příjmech u spolupracující osoby)
2. Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů uvedených v ř. 1.
(podíl na společných výdajích u spolupracující osoby)
3. Počet měsíců, ve kterých v r. 2002 trvala samostatná výdělečná činnost
3a) z toho: počet měsíců, kdy byla OSVČ pojištěna u ZPŠ
4. Počet měsíců, kdy sam. výd. činnost byla hlavním zdrojem příjmů.
(Neuvádějí se měsíce, ve kterých po celý měsíc trvala některá ze
skutečností dle Poučení, bod 3)
5. 5700 x ř.4
6. Počet celých měsíců pro odpočet (pojištěnec byl OSVČ)
a současně byl po celý měsíc zařazen mezi osoby,
za které platil pojistné i stát - viz Poučení bod 2)
7. Částka pro odpočet (ř. 6 x 3250)
8. Rozdíl příjmů a výdajů (ř. 1. - ř.2. - ř. 7)
9. Vyměřovací základ (0,35 x ř. 8. Pokud je tato částka menší než částka řádku 5,
zapíše se řádka č.5, max. však 486 000)

10. Vyměřovací základ pro ZPŠ (ř. 9 x ř. 3a): ř.3
11. Zdravotní pojistné pro ZPŠ na rok 2002 (0,135 x ř. 10.)
(Zaokrouhlovat na celé Kč směrem nahoru)
12. Přehled zaplacených záloh pro rok 2002.

placeno dne

Kč

placeno dne

12a)

Kč

placeno dne

Kč

Placeno dne

Celkem

13. Zjištění nedoplatku (přeplatku) (ř. 12a - ř. 11)
- nedoplatek

(poukažte do 8 dnů od podání DP na účet ZPŠ)

- přeplatek

-* žádám vrátit na č. účtu
-* ponechám jako zálohu na r. 2003

14. Nová měsíční záloha (ř. 11: ř. 3a)
( je-li sam. výd. činnost hlavním zdrojem příjmů a nová záloha
byla vypočtena menší než 837 Kč, zapíše se 837 Kč.)

* nehodící se škrtněte

Záznamy ZPŠ
Úhrn penále:

Pokuta:
v ZPŠ zpracoval:

Kč

Prohlášení: (zakroužkujte písmeno u správného výrazu):
A - V roce 2002 jsem nebyl souběžně se samostatnou výdělečnou činností zaměstnán
B - V roce 2002 jsem byl souběžně se samostatnou výdělečnou činností zaměstnán a samostatná výdělečná činná činnost byla
a

-

HLAVNÍM TDROJEM PŘÍJMU v měsících:

b

-

VEDLEJŠÍM ZDROJEM PŘÍJMU v měsících:

C - Patřil jsem do kategorie, za kterou platil pojistné i stát (viz Poučení, bod 2 v měsících):
D - Patřil jsem mezi osoby, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ v měsících:
Zakroužkujte písmeno podle Poučení bod 3.

a

b

c

d

e

f

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé, a že ohlásím ZPŠ všechny změny údajů, a to do osmi dnů ode dne, kdy
jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl.

Dne:

Podpis:

Poučení:
1. Za měsíce, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a zaměstnání pro ni bylo hlavním zdrojem příjmů, není povinna platit
zálohy na pojistné. Pojistné za takové měsíce zaplatí na základě PŘEHLEDU, nejpozději však do 8 dnů ode dne, kdy bylo nebo mělo
být podáno DP za rok 2002. Jestliže OSVČ uvedla, že samostatná výdělečná činnost je pro ni, při srovnání se zaměstnáním, pouze
vedlejším zdrojem příjmů a dojde ke změně v tom smyslu, že hlavním zdrojem příjmů se stanou příjmy ze samostatné výdělečné
činnosti (např. z důvodu ukončení zaměstnání a pod.), je povinna o této skutečnosti do 8 dnů informovat pojišťovnu a platit zálohy,
vypočtené z vyměřovacího základu za předchozí rozhodné období.
2. Osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se např. o tyto osoby:
- nezaopatřené dítě,
- poživatel důchodu z důchodového pojištění ČR,
- osoba na mateřské a další mateřské dovolené, příjemce peněžité pomoci v mateřství a příjemce rodičovského příspěvku,
- osoba pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti,
- osoba převážně nebo úplně bezmocná a osoba o ni pečující, osoba pečující o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující
mimořádnou péči,
- a další.
3. Minimální vyměřovací základ pro OSVČ nebyl v roce 2002 stanoven v kalendářním měsíci, ve kterémpo celý tento kalendářní měsíc
trvala některá z následujících skutečností:
a) plátcem pojistného byl i stát,
b) za zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance,
c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných,
d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody ll.. nebo lll.
stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,
e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání,
f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní
péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do zařízení na dobu přesahující 4 hod. denně, nebo dítě
školou povinné do zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s elotýdenním nebo celoročním provozem.

4. Snížení zálohy není možné bez podání "Žádosti o snížení zálohy" a jejího kladného vyřízení ZPŠ. Snížení zálohy je platné pouze po
dobu 3 měsíců, poté je nutno, při trvání důvodů pro snížení zálohy, podat novou"Žádost o snížení zálohy". Pokud důvody pro snížení
zálohy po 3 měsících již netrvají, je plátce povinen zvýšit zálohu na výši uvedenou v tomto PŘEHLEDU.

Tiskárna Čistá/2002

