Podání přehledu OSVČ přes portál VITAKARTA ONLINE

1)

Na hlavní stránce klikněte na záložku „Pojistné“ a dále v nabídce vyberte „Podání přehledu OSVČ“.

2) Pro přesměrování na vyplnění přehledu OSVČ přes VITAKARTU ONLINE zaškrtněte pole potvrzující seznámení s podmínkami podání Přehledu
OSVČ. Po zaškrtnutí políčka se stane aktivním pole „Pokračovat na formuláři“, na které kliknete.
Podklady pro vyplnění přehledu OSVČ naleznete buď ve schránce klienta, nebo pod tlačítky „Seznam plateb“ a „Seznam platebních povinností“.

3)

Otevře se formulář přehledu OSVČ, který vyplňte.
Pokyny pro vyplnění přehledu OSVČ naleznete nahoře ve formuláři pod
slovem „ZDE“.
Část 1 – Identifikace pojištěnce a kontaktní údaje
Tato část je již vyplněna Vašimi údaji, které o Vaší osobě evidujeme u
OZP.
Doplňte pouze informaci, zda podáváte přehled řádný či opravný
(předvyplněno „řádný“) a zda platíte pojistné poštovní poukázkou nebo
bankovním převodem. Pokud zvolíte „bankovním převodem“, je nutné
doplnit Vaše bankovní číslo účtu.
Část 2 – v papírovém přehledu se část 2 týká prohlášení pojištěnce
(obsahuje informace o povinnosti hradit zálohy v předchozím roce).
Vzhledem k tomu, že v prohlášení používáme ty informace, které o Vás
evidujeme u OZP, tuto část nepožadujeme vyplnit a v přehledu OSVČ
ve Vitakartě se ani neobjevuje.
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Část 3 – Přiznání k dani z příjmů
Doplňte, zda podáváte daňové přiznání a zda máte
daňového poradce.
Pokud máte daňového poradce a již jste o tom předložil
OZP příslušné potvrzení, pak je tato skutečnost v přehledu
již předvyplněna.

Část 4 – Pojistné OSVČ
Týká se rozhodných skutečností pro výpočet
přeplatku/nedoplatku za předcházející rok a také zálohy na
pojistné pro příští rok.
Doplňte:
Řádek 1 – příjmy za loňský rok
Řádek 2 – výdaje za loňský rok
Řádek 6 – počet měsíců, ve kterých pro Vás v loňském
roce platil minimální vyměřovací základ.
Ostatní položky budou dopočítány dle údajů, které jste
vyplnil v řádcích 1, 2 a 6.

Část 5 – Přeplatek/Doplatek
Řádek 41 – již vyplněn částkou, kterou jste uhradil na
pojistném v předcházejícím roce.
Řádek 43 – výsledný přeplatek (kladná hodnota) nebo
doplatek (se záporným znaménkem) je automaticky
dopočítán z údajů, které jste vyplnil v řádcích 1, 2 a 6.

Pokud Vám vyjde kladná hodnota (přeplatek), pak
zaškrtněte, zda chcete přeplatek vrátit či přesunout na
úhradu zálohy na následující období.
Pokud Vám vyjde záporná hodnota (doplatek), pak
zaškrtněte „Nemám přeplatek pojistného“.

Část 6 – Nová výše zálohy
Řádek 51 – do řádku 51 je automaticky dopočítána částka,
která Vám vychází ze zadaných příjmů a výdajů v části 4
jako záloha na příští období.
V případě, že Vám vychází částka nižší, než je minimální
záloha a platí pro Vás povinnost hradit pojistné alespoň
v minimální výši, jako „Typ zálohy“ zvolte první políčko, kde
je uvedena minimální výše zálohy.
V případě, že Vám vychází částka vyšší, pak zvolte
možnost „výpočet“ – částka pro výši zálohy je již
předvyplněna.
V případě, že jste současně zaměstnancem a samostatná
výdělečná činnost není Vaším hlavním zdrojem příjmů,
zaškrtněte pole, kde je uvedena 0.

Část 7 – Datum vyplnění a souhlas pojištěnce
Pole „Vyplněno dne“ je automaticky předvyplněno datem,
kdy přehled vyplňujete.

Po vyplnění všech povinných polí se změní na aktivní pole
„Odeslat formulář“ a „Odeslat formulář a zaplatit doplatek“.
V případě, že chcete pouze formulář podat OZP, pak zvolte
možnost „Odeslat formulář“.
V případě, že Vám při vyplnění přehledu OSVČ vyšel
doplatek, můžete jej okamžitě uhradit prostřednictvím
Vitakarty. V tom případě zvolte možnost „Odeslat formulář a
zaplatit doplatek“. Tím podáte přehled OSVČ a zároveň
budete přesměrováni na platební bránu.

V případě, že jste zvolili možnost „Odeslat formulář“, objeví se hláška, že
podání přehledu proběhlo úspěšně a vyplněný přehled můžete nalézt ve
své schránce klienta.

V případě, že jste zvolili možnost „Odeslat formulář a zaplatit doplatek“, jste
přesměrováni na platební bránu. Částka k úhradě je již předvyplněna.
Zaplatit můžete platební kartou, bankovním převodem nebo pomocí QR
kódu.

Kde naleznu vyplněný přehled OSVČ?
Na hlavní stránce otevřete svou schránku klienta.
Testýna Testová
testyna@testova.cz

Otevře se klientská schránka s jednotlivými záznamy. Vyhledáte položku Přehled OSVČ a kliknete na pole „Detail“.

Zobrazí se detailní informace o přehledu. Pokud kliknete na „Stáhnout pdf“, lze podaný přehled zobrazit ve formátu PDF a vytisknout.
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