Eviden ní štítek

Žádost o snížení m sí ního
vym ovacího základu OSV

Místn p íslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

Razítko OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

Variabilní symbol d chodového pojišt ní
- vyplní OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

A. Základní identifikace
íjmení
Titul

Jméno

Rodné p íjmení

Rodné íslo

Datum narození

B. Údaje rozhodné pro snížení m sí ního vym

ovacího základu

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, ve
zn ní pozd jších p edpis , žádám o snížení m sí ního vym ovacího základu pro placení záloh na pojistné na d chodové pojišt ní na období
a)

od m síce

roku

do m síce

b)

od m síce

roku

do konce kalendá ního m síce, který p edchází kalendá nímu

roku

síci, v n mž bude nebo by m l být podán p ehled o p íjmech a výdajích za rok
Da ový základ za rok
Pr

rný m sí ní da ový základ za rok
sí ní p íjem ze SV po odpo tu výdaj vynaložených na jeho dosažení, zajišt ní a udržení v období od 1. ledna roku

do konce kalendá ního m síce p edcházejícího kalendá nímu m síci, ve kterém byla podána žádost o snížení m sí ního vym ovacího základu
Leden
Únor
ezen
Duben

Pr

ervenec
Srpen
Zá í
íjen

Kv ten

Listopad

erven

Prosinec

rný m sí ní da ový základ za rok

C. Datum vypln ní a podpis

Datum, podpis OSV

ZSMVZA v1.08

Pokyny k vyplnění Žádosti o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ
K oddílu A
Základní identifikace
Příjmení, Jméno, Rodné příjmení, Titul – vyplňte Vaše současné příjmení, jméno, rodné příjmení a získané vědecké a akademické tituly.
Datum narození, Rodné číslo – vyplňte Vaše datum narození a rodné číslo, případně Evidenční číslo pojištěnce (EČP) nebylo-li rodné číslo
přiděleno.
K oddílu B
Údaje rozhodné pro snížení měsíčního vyměřovacího základu
Vyberte jedno z období, na které žádáte snížit měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové
pojištění a označte křížkem:
a) od kalendářního měsíce do kalendářního měsíce v daném či následujícím kalendářním roce,
b) od kalendářního měsíce do konce měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž bude nebo by měl být podán přehled o příjmech
a výdajích.
Daňový základ za rok – uveďte výši Vašeho daňového základu za předchozí kalendářní rok.
Průměrný měsíční daňový základ za rok - uveďte průměrnou výši Vašeho daňového základu za předchozí kalendářní rok. Při stanovení
průměrné výše, započtěte i měsíce, v nichž jste samostatnou výdělečnou činnost vykonával/a i jen po část měsíce a měsíce, v nichž jste
měl/a nárok na výplatu nemocenského nebo PPM jako OSVČ.
Dále uveďte měsíční příjem ze SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení v období od 1. ledna aktuálního
kalendářního roku, do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém bude podána žádost o snížení měsíčního
vyměřovacího základu, dle jednotlivých kalendářních měsíců.

Datum, podpis OSVČ – uveďte datum vyplnění a Váš podpis.

K oddílu C

POUČENÍ
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti osoby samostatně výdělečně
činné příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno poměrně sníží na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci,
v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1 uvedeného zákona, měsíční vyměřovací základ, pokud její příjem ze
samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení připadající v průměru
na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího
kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období tří kalendářních měsíců po sobě
jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v předcházejícím kalendářním roce v průměru na
jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

