
  Datum podání PŘEHLEDU (vyplňuje VZP):

PŘEHLED
   Kód: 111 za rok 2009

  Razítko podatelny VZP, podpis

 Typ PŘEHLEDU: *)    řádný opravný

  Příjmení a jméno: Číslo pojištěnce z průkazu pojištěnce VZP (rodné číslo):

  Adresa trvalého pobytu:

E-mail:

  PSČ: tel.:

  Adresa pro doručování, na kterou má být zasílána korespondence, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu:

  PSČ:

  Mám daňového poradce: *)                ano ne

  Mám povinnost podávat daňové přiznání: *)                ano ne

  DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ  jsem podal u FÚ dne:                 . .

  DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ  mělo být podáno dne:          . .

  Přeplatek  pojistného za rok 2009 *)  

Kč.

  Přeplatek bude vrácen poštovní poukázkou nebo převodem na účet podle níže uvedených údajů. (viz bod 2  Poučení)

  Pojistné (zálohy na pojistné) platím: *) 

kusů poštovních poukázek.

  směrový kód banky:

  Prohlášení *)

A V roce 2009 pro mne neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné v měsících:
(uveďte písmeno a nebo b podle bodu 9 Poučení) zkrácené označení: a  - zaměstnání

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b  - nemoc OSVČ

B V roce 2009 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ v měsících:

(uveďte písmeno a až f  podle bodu 10 Poučení)        zkrácené označení: a  - plátcem pojistného je stát
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b  - zaměstnání

c  - nemocenské z nem. pojištění OSVČ
Použijte v řádku 6 Přehledu d  - osoba s postižením

e  - důchodový věk bez nároku na důchod
Při volbě písmene f, uveďte rodná čísla dětí:  f  - péče o dítě  (děti)

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé, a že oznámím VZP všechny změny údajů,  a to 
do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl.

  Dne:      Podpis:   

*) označte křížkem  odpovídající variantu

    o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné
         (§ 24 odst. 2 a 3 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Bezhotovostním převodem z účtu č.:

Nemám přeplatek pojistného.

Nežádám o vrácení přeplatku. Žádám o použití přeplatku na úhrady záloh na pojistné v dalším období.

Žádám o vrácení přeplatku ve výši

Poštovní poukázkou. Žádám o zaslání (max. 13)



Pojistné OSVČ

Řádek Text Vyplní pojištěnec 
(Kč, měsíce)

Záznamy 
VZP

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2009                 (viz bod 2  Poučení)

(viz bod 2 Poučení)

3 Vyměřovací základ zaměstnance za rok 2009                                (viz bod 3 Poučení)

4 Počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2009 trvala samostatná výdělečná činnost.

5 Z toho počet měsíců,  kdy byla OSVČ pojištěna u VZP ČR.

vyměřovací základ.                                       (viz body 10 a 11 Poučení a bod B Prohlášení)

Minimální vyměřovací základ:
11 777,50 x řádek 6

12

Vyměřovací základ OSVČ za rok 2009:
14a 0,50 x řádek 12                         Pokud je tato částka menší než částka řádku 9, zapíše se částka řádku 9.

Částka přesahující maximální vyměřovací základ:
(řádek 14a + řádek 3) - 1 130 640                     Pokud je tato částka menší než 0, zapíše se  0.

14c řádek 14a - řádek 14b                                     Pokud je tato částka menší než 0, zapíše se  0.

Pojistné za rok 2009:
0,135 x (řádek 14c x  řádek 5) ______________________________________

 řádek 4                                                                  Zaokrouhleno na korunu nahoru.

41 Úhrn  zaplacených  záloh  na pojistné  za  měsíce roku  2009.          (viz bod 7 Poučení)

řádek 41 - řádek 16
   +  =  PŘEPLATEK          - = DOPLATEK
Doplatek je nutno poukázat na účet příslušného územního pracoviště VZP.                (viz bod 4 Poučení)

Nová výše zálohy:
0,135 x 0,5 x řádek 12  _____________________________

 řádek 4                                                                  Zaokrouhleno na  korunu nahoru.

Pokud záloha vyjde větší než  19 205, zapíše se  19 205. (viz bod 12 Poučení)

Pokud záloha podle vzorce vyjde menší než částka 1 601: *)   

a) jsem  OSVČ, pro kterou platí minimální vyměřovací základ   
    - zapíše se částka 1 601     (viz bod 12 Poučení)

b) jsem OSVČ,  pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ 
    - ponechá se částka vypočtená podle vzorce (viz bod 10 Poučení)

Jsem OSVČ, která je zároveň zaměstnána, samostatná výdělečná činnost není  

 - zapíše se nula, do závorky částka vypočtená podle vzorce                     (viz body 9 a 13 Poučení)

pro ostatní OSVČ platí výše zálohy vypočtená v řádku 51 (viz bod 13 Poučení)

Částka přesahující maximální vyměřovací základ:
(řádek 14a + řádek 3) - 1 707 048                     Pokud je tato částka menší než 0, zapíše se  0.

řádek 14a - řádek 52                                       Pokud je tato částka menší než 0, zapíše se  0.

Nová výše zálohy:
   0,135 x řádek 53 _____________________________

 řádek 4                                                                 Zaokrouhleno na  korunu nahoru.

Pokud záloha vyjde větší než  19 205, zapíše se  19 205. (viz bod 12 Poučení)

Pokud záloha podle vzorce vyjde menší než částka 1 601: *)   

a) jsem  OSVČ, pro kterou platí minimální vyměřovací základ
    - zapíše se částka 1 601     (viz bod 12 Poučení)

b) jsem OSVČ,  pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ 
    - ponechá se částka vypočtená podle vzorce (viz bod 10 Poučení)

Jsem OSVČ, která je zároveň zaměstnána, samostatná výdělečná činnost není  

 - zapíše se nula, do závorky částka vypočtená podle vzorce                     (viz body 9 a 13 Poučení)

*) označte křížkem odpovídající variantu

řádek 1 - řádek 2

hlavním zdrojem mých příjmů a nejsem povinna platit zálohy na pojistné.  

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné 
výdělečné činnosti v roce 2009

Nová výše zálohy

51

Počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2009 pro OSVČ platil minimální 

Přeplatek - doplatek

14b

16

hlavním zdrojem mých příjmů a nejsem povinna platit zálohy na pojistné.  

Nová výše zálohy pro OSVČ, které byly v roce 2009 zaměstnány a součet  ř. 3 a ř. 14a je větší než 1 707 048.

52

53

2

1

54

43

9

6
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