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Přehled o úhrnu záloh na pojistné
zaplacených OSVČ na rok 2001
Příjmení, titul:

Jméno:

Trvalé bydliště - ulice, číslo:

RODNÉ
ČÍSLO:

Obec:

PSČ:

Pobočka:

Základní údaje pro vyúčtování záloh (pokračování na další straně)
1

Příjmy dosažené v r. 2001 z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

v Kč

2

Výdaje vynaložené v r. 2001 na dosažení a udržení příjmů z podnikání

v Kč

3

V r. 2001 neobsazeno

-

Kontrolní součet údajů, zapsaných v řádcích 1 a 2

4

Počet měsíců, v nichž Vám v r. 2001 trvala samostatná výdělečná činnost

5

z řádku 4 počet měsíců, v nichž jste byl(a) současně pojištěn(a) u OZP

6

Počet měsíců, v nichž byla v r. 2001 samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem
Vašich příjmů a plátcem pojistného nebyl současně stát
z řádku 6 počet měsíců, v nichž jste byl(a) pojištěn(a) u OZP

7
8

-- -- -- -- -- -- -- --

9

Počet měsíců, v nichž jste v r. 2001 byl (a) OSVČ a současně za Vás platil pojistné stát
a Vy jste za tyto měsíce neuplatnil(a) odpočet u zaměstnavatele
z řádku 8 počet měsíců v období červenec – prosinec 2001

-

Kontrolní součet údajů, zapsaných v řádcích 4 – 9

Přeplatek pojistného si přeji: převést na úhradu záloh roku 2002 *)
*) - nehodící se škrtněte
si přeji vrátit: šekovou poukázkou *) - na dříve ohlášený bankovní účet *)
Zároveň potvrzuji správnost čísla účtu vedeného u OZP :
Prohlašuji, že jsem Přehled vyplnil(a) v souladu s daňovým přiznáním, které jsem příslušnému finančnímu úřadu podle
připojeného potvrzení - otisku prezentačního razítka FÚ podal(a) dne : __________________.
Dne:

Podpis pojištěnce - OSVČ:

Přehled je nutno odeslat nebo předat na adresu pracoviště OZP, příslušného podle trvalého bydliště OSVČ:
Beroun 2, Náměstí A. Bednáře 157, 266 01
Brno, Příkop 4, 604 35
České Budějovice, K. Weise 10, 370 04, P.O.BOX 150
Děčín, Čs.legií 17, 405 02
Hradec Králové, Herbenova 40, 500 02
Jihlava, Tolstého 2, 586 01
Karlovy Vary, T.G.Masaryka 42, 360 01
Liberec 5, Jablonecká 294/16a, 460 01
Olomouc, Denisova 2, 771 11, P.O.BOX 106
Opava, Hrnčířská 2, 746 01

Ostrava, Přívozská 12, 701 61, P.O.BOX 61
Pardubice, Hronovická 2761, 530 00
Plzeň, Purkyňova 17, 301 36
Praha 1, Na Příkopě 24, pouze pro osobní předání
Praha 4, Roškotova 1225/1, 140 21
Praha 7, Tusarova 36, pouze pro osobní předání
Sezimovo Ústí II., Na Házené 696, 391 02
Ústí nad Labem, Klíšská 1346/14, 400 01, P.O.BOX 120
Zlín, Zarámí 92, 760 01 Zlín

Stanovení vyměřovacího základu dle údajů z předchozí strany
10 5 000,- x počet měsíců z řádku 6

Kč

11 5 000,- x počet měsíců z řádku 7

Kč

12 Kč z řádku 1 - Kč z řádku 2

Kč

13 2 900,- x ( počet měsíců z řádku 8 - počet měsíců z řádku 9 )

Kč

14 3 250,- x počet měsíců z řádku 9

Kč

15 0,35 x (řádek 12 - řádek 13 – řádek 14)

Kč

xxxxxxxxx

Pokud je částka v rámečku menší než v řádku 10, zapíše se částka z řádku 10
Pokud je částka v rámečku větší než 486 000,- Kč, zapíše se 486 000,- Kč
V ostatních případech se zapíše částka z rámečku
16
řádek 11

+

(řádek 15 - řádek 10) x řádek 5

řádek 4
17 Pojistné příslušející OZP: 0,135 x řádek 16

Kč
Kč

18 Úhrn záloh na pojistné zaplacených na účet OZP, zahrnutých do r. 2001 a
Kč
nevrácený přeplatek z vyúčtování r. 2000
19 Řádek 18 - řádek 17
zaokrouhleno nahoru na celé Kč
kladná hodnota = PŘEPLATEK *)
záporná hodnota = NEDOPLATEK *)
*) - nehodící se škrtněte

Pro výpočet měsíční zálohy pro r. 2002 vyberte a křížkem označte jednu z uvedených variant podle
skutečnosti v měsíčním podání Přehledu
Jediným nebo hlavním zdrojem Vašich příjmů je samostatná výdělečná činnost

výše zálohy =

řádek 12 x 0,35 x 0,135

minimálně však 770,- Kč a
řádek 4
maximálně 5 468,- Kč **)
**) pokud během r. 2002 nedojde ke změně minimální mzdy nebo maximálního vyměřovacího základu
Vaše samostatná výdělečná činnost trvá a pojistné za Vás současně platí stát

výše zálohy =

(řádek 12 – (řádek 4 x 3 250)) x 0,35 x 0,135
Řádek 4

Hlavním zdrojem Vašich příjmů je závislá činnost – zaměstnání
(souběh samostatné výdělečné činnosti se zaměstnáním)

Upozornění k vyplňování Přehledu:
- řádek 1

:

- řádek 2

:

- řádek 8 a 9 :
- řádek 18 :

uvádějí se pouze příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 odst. 1, 2 a 8
zákona ČNR č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů v zaokrouhlení na celé Kč
uvádějí se výdaje dle §24 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
v zaokrouhlení na celé Kč
odpočet lze nárokovat, pouze pokud za pojištěnce hradí pojistné stát po celý měsíc
zahrnují se platby uhrazené do 8. 1. 2002 včetně

Povinností OSVČ je ohlásit zdravotní pojišťovně všechny změny údajů, rozhodných pro stanovení či výpočet
pojistného a to do osmi dnů poté, co ke změně došlo, jinak se vystavuje nebezpečí sankcí.
Připomínáme, že nejpozději do 8mi dnů po podání daňového přiznání je nutno poukázat na účet OZP u Komerční
banky, a.s., pob. Praha 7, číslo 10006 – 18432 – 071 / 0100 Vámi vypočtený nedoplatek pojistného,
zokrouhlený na celé koruny nahoru. Variabilním symbolem je Vaše rodné číslo. Neopomeňte jej ve vlastním
zájmu přesně a čitelně vyplnit. Na stejný účet poukazujte i zálohy na zdravotní pojištění opět s variabilním
symbolem Vaše rodné číslo.

